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Kære Hindsholmere,
kære læsere…
Når du modtager dette magasin er vi på vej ind i efter-
årsmånederne. Rundt omkring på marker og i haver er der 
den seneste tid blevet høstet – og snart skal vi igen belave 
os på kortere og koldere dage. Men også til en periode, 
hvor vi kan benytte os af de mange tilbud, som er med til 
at gøre Hindsholm til et sted fuld af liv – uanset årstid. 
En del af de mange tilbud er beskrevet i denne udgave af 
magasinet – og arrangørerne er klar til at modtage DIG.

Første store aktivitet – for ALLE Hindsholmere – er det 
årlige Håndværks- og Høstmarked, som igen i år afholdes 
samme tid og sted, som en anden Hindsholm-begivenhed, 
Holmens Dag. Som det vil fremgå af de følgende sider i 
dette nummer af Hindsholm-Magasinet har lokalråd/be-
boerforeninger igen sammensat i program, som må være 
interessant for alle på Hindsholm. Kom og gør en god han-
del, når håndværkere og små og større fødevareproducenter 
falbyder deres lækre varer – men brug lidt ekstra tid, når du 
nu er kommet til Viby, til også at se, lytte, smage og opleve, 
hvad Hindsholm også er.

Hør en tidligere Viby’er – Marianne Horsdal – fortælle om 
sin barn- og ungdom i Hverringes skyttebolig. Hør om og 
lyt til spillemandsmusik fra Hindsholm – og det øvrige 
land. Hør samtaler om, hvad der skal til for at gøre Hin-
dsholm til et levende sted – for nuværende og kommende 
borgere – og om børn og unges oplevelser af at bo ”langt 
ude”. Sidst men ikke mindst lægger Landsmødets fadder, 
Bertel Haarder, vejen forbi Viby og holder en tale, som sik-
kert kan give anledning til eftertanke.

DIN rolle på dagen er måske den allervigtigste!

De to arrangementer er nemlig lavet for, at vi i fællesskab 
kan markere Hindsholm som et dejligt sted at bo og besø-
ge. Din deltagelse og opbakning er derfor vigtig. Kun ved 
at lægge vejen forbi Viby den 3. september, kan du – og 
din familie – nemlig medvirke til at vise, at både de små og 
det store fællesskab på Hindsholm lever og har det godt. 
Håndværk- og Høstmarkedet og Holmens Dag er stedet, 
hvor vi møder venner og naboer og hygger os sammen – og 
glædes ved alt det gode rundt omkring os.
På gensyn i Viby den 3/9 og godt efterår

 På vegne af redaktionen
 Steen Hjorth
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Hindsholm NYT

HÅNDVÆRKS- 
OG HØSTMARKED

PÅ MARKEDET KAN DU MØDE
• Fødevareproducenter fra Hindsholm
 bl.a. Hindsholmgrisen og Nybro Frugt.
• Vejboder og gårdbutikker
 Bl.a. Fridalund, Baghaven ”Permakultur” og 
 en række private med overskud fra have og køkken. 
• Dygtige lokale kunsthåndværkere 
 (keramik, smykker, bogbinder, syning)

Kom og se, hvad Hindsholm kan tilbyde – og gør et 
godt køb. Det er i år 9. gang, der afholdes marked på 
Hindsholm.

Støt os ved at købe lodder og vind lækre præmier 
skænket af deltagerne på Håndværks- og Høstmarke-
det.

Markedet finder sted i Viby i tidsrummet 10 til 17, 
men dagen indledes med en høstgudstjeneste i Viby 
Kirke kl. 09.15.

HOLMENS DAG

Holmens Dag – og Håndværks- og Høstmarkedet – 
er årets store begivenhed på Hindsholm. Her mødes 
Hindsholmere, sommerhusejere og gæster til et årligt 
møde, hvor Hindsholm profilerer sig som et levende 
lokalmiljø. 

PÅ HOLMENS DAG KAN DU
• høre spændende taler og samtaler
• høre lokale musikere
• se udstilling med lokale kunstnere
• møde lokale foreninger
• deltage i aktiviteter for børn
• nyde god mad fra lokale producenter
• møde din nabo og en masse andre gode mennesker.

Det er i år 4. gang, der afholdes Holmens Dag. 
I år afvikles arrangementet i tidsrummet 10 til 17 i 
Viby.

Bag arrangementet står beboerforeninger og lokalråd 
på Hindsholm.

HVAD SKER DER TIL

ÅRETS BEGIVENHED PÅ HINDSHOLM

Lørdag den 3. september 2022 i Viby
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Hindsholm NYT

PROGRAM FOR 
HOLMENS DAG 2022

Kl. 09.15  Høstgudstjeneste (Viby Kirke)
  v/Rikke Aagaard Nielsen, organist Martin Høi-

er, Spirekoret og folkemusiker Kristian Bugge og 
Gangspil Trio.

Kl. 10.00 Åbning og fællessang (Scenen)

Kl. 10.30 Kristian Bugge og Gangspil Trio (Viby Kirke)
  Mere musik og fortælling om musik og traditioner, 

ord og toner gennem tiden.

Kl. 11.00  Fortællinger og erindringer fra min barn- og ung-
dom i Viby Sogn (Scenen) v/Marianne Horsdal

Kl. 11.30 Guidet rundvisning i Viby By

Kl. 12.00 Frokostmusik (Scenen)

Kl. 13.00  Spillemandsmusik og spillemænd fra Hinds-
holm (Scenen) v/Tage Aabech og ”Skomagerdren-
gene”.

Kl. 14.00 Samtaler om Hindsholm (Scenen)
  Johs. Nørregaard-Frandsen (sommerhus Ridder-

stjernen) samtaler med politikere og lokale:
  Borgmester Kasper Ejsing Olesen, Terje Pedersen 

(formand for Plan-og Teknikudvalget), Klavs Lau-
ridsen (formand for Erhvervs- og Vækstudvalget, 
Toke Halskov Kristensen (Viby), Lene Gommesen 
(Sybergkvæg), Niels Iuel Rewentlov (Hverringe) og 
Hanne Raunsmed (sommerhus Langø).

Kl. 14.45 Ung på Hindsholm…! (Scenen)
  Frits Bay (Måle) samtaler med politikere og unge 

fra Hindsholm:
  Alex Haurand og Bibi Foged Rasmussen, (hen-

holdsvis formand for og medlem af Børn- Unge- og  
Uddannelsesudvalget), Nikolaj Rundstrøm (Mids-
kov), Astrid Skov Jensen (Midskov) samt elever fra 
Hindsholmskolen

Kl. 15.20 Musikalsk indslag (Scenen)

Kl. 15.20 Besøg i Viby Mølle

Kl. 16.00  Det er tid at genføde de folkelige bevægelser, 
andelsbevægelsen, folkestyret (modsat politi-
kerstyret) – og skandinavismen (Scenen) v/Bertel 
Haarder

Kl. 16.30 Musikalsk indslag (Scenen)

Kl. 17.00 Afslutning

MARIANNE HORSDAL
Marianne (født 1946) har været 
professor ved SDU i mere end 30 
år og forsket i livsfortællinger. 
Hun er selv vokset op i  ”Skyt-
tehuset” mellem Hverringe og 
Måle, da hendes far var skytte på 
Hverringe. Livet i og omkring 

Hverringe/Viby er således rammen for hendes egen livs-
fortælling, som hun beskrev i bogen ”Feudale fortællin-
ger”, som udkom i 2021.

GANGSPIL TRIO
Gangspil trio er Kristian Bug-
ge (violin & sang), Sonnich 
Lydom (mundharmonika, 
harmonika & sang) og Ma-
lene Beck (klaver & Indisk 
harmonium). De er alle tre 

garanter for en underholdende og varieret rejse gennem 
den danske folkemusik.
I 2016 modtog Gangspil to flotte statuetter ved Danish 
Music Award Folk!

MØD BLANDT ANDRE

TAGE AABECH
Tage har fra begyndelsen af 
1980'erne og 15 år frem ind-
samlet håndskrevne nodebøger 
tilbage fra 1800-tallet og besøgt 
og spillet sammen med egnens 
gamle musikere. I 1987 udgav 
han bogen "Spillemandsmusik på 

Hindsholm i 200 år" og siden en række opfølgende hæfter 
"Hindsholm-musik".

BERTEL HAARDER
Blev valgt ind i Folketinget (Ven-
stre) i 1975 og har siden bestredet 
en række ministerposter. Bertel 
kaldes også ”Folkemødets fad-
der”. Inspireret af en tur til den 
svenske demokrati- og politik-
festival 'Almedalsveckan' på øen 

Gotland i Sverige, lykkedes det nemlig i 2011 at skabe en 
dansk pendant i den bornholmske havneby Allinge. Siden 
har ”folkemøde-tanken” spredt sig og flere steder i landet 
afholdes der i dag møder – ofte med forskellige temaer.

Ret til ændringer forbeholdes !!
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Hindsholm NYT

VIBY KIRKE:
Kl. 09.15 er der Høstgudstjeneste v/Rikke Aagaard Nielsen. 
Desuden deltager organist Martin Høier, Spirekoret og folke-
musikeren Kristian Bugge og Gangspil Trio.
Kl. 10.30 Hør mere musik med Kristian Bugge og Gangspil 
Trio krydret med fortællinger om musik og traditioner, ord og 
toner gennem tiden.

MUSIKALSKE INDSLAG:
Foregår på ”Scenen”:
Kl. 12.00 Frokostmusik med Poul Kjellberg og Jørgen Lunde
kl. 15.20 Musikalsk indslag med Sonny Kraack
Kl. 16.30  Musikalsk indslag med Basement Dwellers (Musik-

skolen)

KUNSTUDSTILLING:
Kunstudstillingen finder du i Sognegårdens sidebygning.
Her kan du møde en perlerække af Hindsholms dygtige kunst-
nere: Jens Bohr, Helle Baslund, Viggo Salting, Helle Abildgaard, 
Ole Vedby Jørgensen, Amy Grandt-Nielsen, Kirsten Hesselager, 
Birgitte Flarup, Helle Fabricius og Søren Hillerup Vaag.
Udstillingen er åben i tidsrummet 10 til 17.

LOKALHISTORISKE ARKIVER 
OG HINDSHOLM EGNSMUSEUM:
Udstillingen finder du i Sognegården.
Hindsholms 4 lokalhistoriske arkiver er gået sammen om en 
udstilling om de hindsholmske spillemænd – og Egnsmuseet 
har en udstilling med oldsager, gamle redskaber, udstoppede 
fugle og et 50’er-hjørne. 
Udstillingen er åben i tidsrummet 10 til 17.

BYVANDRING OG BESØG I VIBY MØLLE:
Kl. 11.30 arrangeres en guidet byvandring rundt blandt de 
gamle gårde og huse i Viby. Turen starter ved kirkegårdslågen.
Kl. 15.20 kan interesserede høre om Viby Mølle, som i dag 
ejes af Viby Sogneforening. Interesserede mødes ved møllen.

BØRNELOPPEMARKED:
Børneloppemarkedet foregår i tidsrummet 10 til 17 
(Viby Bygade) – men du bestemmer selv hvornår 
og hvor længe, du vil deltage.
Hvis du har noget legetøj du ikke bruger mere, kan du lave en 
bod på børneloppemarkedet på Holmens dag. Medbring selv 
bord eller tæppe. Skriv gerne at du kommer, så vi kan finde 
plads til alle. Tilmelding til Birthe mobil 25 24 22 22. 

BØRNEAKTIVITETER:
Gaden afspærres for trafik og midt 
på bygaden bliver der legeområde 
med stylter, sækkeløb og andre ak-
tiviteter. For store og lidt mindre børn vil der være orien-
teringsløb og skattejagt med poster, som godt kan kræve op-
findsomhed at finde. Små børn bør følges med en voksen.

KROLF:
”Traditionen tro” mødes Krolf-spillere fra Martofte, Dalby, 
Drigstrup og Viby og kæmper om pokal og ære.
Turneringen starter kl. 11 på banen ved Viby Forsamlingshus. 
Præmieoverrækkelse fra Scenen, når vinderen er fundet.

MAD M.M.
På pladsen foran Sognegården kan du købe lækre burgers, 
grillpølser m.m. fra ”Sybergkvæg” og desserten kan købes hos 
”Vaffelhuset”. ”Min Købmand, Mesinge” sælger div. drikkeva-
rer – og endelig sælger forældre og børn fra Hindsholmskolen 
kage og kaffe.

TRAFIKFORHOLD/PARKERING:
Viby Bygade er midlertidig afspærret mellem Sog-
negården og Viby Bygade 16 (Kirsten og Jørgen 
Lykkegaard). Afspærringen vil betyde omkørsel i 
tidsrummet 8 til 18. Følg ”Omkørsel”-skiltene.
Der er etableret P-pladser på Målebakkevej (bag kirken) og 
på Viby Bygade (overfor Sognegården). Der er endvidere en 
handicapvenlig P-plads ved Viby Bygade 10. 

KIG IND:
Besøgende opfordres til at gå en tur igennem Viby og ”ind-
snuse” landsby-stemningen. Nogle af beboerne inviterer endda 
indenfor, så hvis du ser et skilt, hvor der står ”Kig ind”, er du 
velkommen til at kigge ind det pågældende sted.

ARRANGØRER:
Hindsholm Håndværk- og Høstmarked samt Holmens Dag 
arrangeres af Stubberup Sogns Beboerforening, Dalby Lokal-
råd, Viby Sogneforening og Mesinge Lokalråd.
Tak til alle samarbejdspartnere: kirkerne på Hindsholm, lokal-
historiske arkiver og Egnsmuseet, musikere, indlægsholdere, 
paneldeltagere, kunstnere, krolfere, stadeholdere, mad- og kaf-
fesælgere samt frivillige hjælpere.

Vi glæder os til vi ses i Viby lørdag den 3. september

   &
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Nyt fra Mesinge lokalråd

Nyt fra Mesinge
LOKALRÅD

Foto: Inge Terp

Endelig - bro i Midskov…
Onsdag den 27/7 samledes en del beboerne fra Midskov til 
den officielle indvielse af byens nye badebro.

Tilbage i 2020 blev Midskov udpeget som vinder af ‘landsby 
make over 2020’ – og foruden æren fulgte en check på 30.000 
kr. Efter indkøb af to bord/bænkesæt var der stadig et pænt 
beløb tilbage, og da man endnu engang var heldige at blive 
udvalgt som deltager i ‘landsby make over 2021’, opstod idéen 
om at bygge en badebro ved ”Midskov Havn”.

I foråret 2021 blev der formuleret en ansøgning til Kertemin-
de Kommune, som meget hurtigt gav tilladelse til, at broen 
kunne bygges – hvis der ikke kom indsigelser mod planerne. 
Det gjorde der desværre, hvilket betød, at tilladelsen blev sat 
i bero – indtil Kystdirektoratet havde nybehandlet den. Man 
var nu klar over, at det nok ikke blev i 2021, at broen kunne 

bygges – og ganske rigtigt, først i februar 2022 besluttede Di-
rektoratet at afvise indsigelsen, hvorefter kommunens tilladel-
se stod ved magt.

Herefter fulgte en periode, hvor den nedsatte brogruppe skulle 
vælge en endelig model, hvor man blandt kunne gøre brug af 
de sektioner, som man havde ”arvet” efter en nedlagt kommu-
nal bro – men alt blev klaret og byggeriet kunne gå i gang – og 
nu er broen altså færdig.

Broen er resultatet af en lille bys fælles anstrengelser for at gøre 
netop deres sted til et attraktivt sted – både for nuværende og 
kommende beboere. Deltagelse i 'landsby-make-over-aktivite-
ter' har nu foreløbigt resulteret i Midskov-Pladsen med pe-
tanquebane, borde/bænke og grill – og en ”havn” med shelters, 
multtoilet, borde/bænke – og nu altså også bro.
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Nyt fra Mesinge lokalråd

FÆLLESSPISNINGER
Mesinge Lokalråd inviterer til fællesspisnin-
ger i Mesinge Forsamlingshus tirsdag den 
27. september (menu: flæskesteg) og tirs-
dag den 15. november.
Som sædvanligt inviteres alle interesserede til et 
par timers snak og god mad sammen med venner og 
naboer – og måske kan vi igen begynde at synge et par sange 
sammen. Fællesspisningerne starter kl. 18 og slutter kl. 20, 
så børnefamilier kan nå hjem og putte børn i seng.
Det koster 90 kr. for voksne medlemmer at deltage i fælles-
spisningen og 45 kr. for skolesøgende børn. Ikke-skolesø-
gende børn skal ikke betale for at deltage.
Som sædvanligt skal du tilmelde dig, hvis du ønsker at del-
tage i spisningen. Fristen for fællesspisningen i september er 
fredag den 23. september – og for november-spisninger er 
fristen fredag den 11. november.
Helst tilmelding ved at du betaler for din deltagelse via Mo-
bilePay 71445. Husk at oplyse dit navn og antal personer 
(voksne/børn). Hvis du ikke har mulighed for at benytte 
MobilePay, tilmelder du dig blot til et bestyrelsesmedlem og 
betaler, når du ankommer til fællesspisningen.

✗
SÆT X I KALENDEREN

Formand Steen Hjorth, Midskov tlf. 21 43 07 26
Kasserer Karsten K. Hansen, Mesinge tlf. 30 33 67 22
Sekretær Pia Kolle, Midskov tlf. 22 76 10 99
 Tina Hansen, Salby tlf. 28 14 19 10
 Poul Kjellberg, Mesinge tlf. 30 13 20 56
 Lene Gommesen, Tårup tlf. 27 29 00 77
Suppleant Ina Myrhøj, Midskov tlf. 29 92 28 27
Suppleant Hans Henrik Olsen tlf. 27 26 45 50

Medlemskontingent for 2022 (100 kr. pr. 
husstand) eller 75 kr. (enkeltmedlemmer) 
kan indbetales via netbank (konto 6864 
0001026684) - eller du kan betale via Mo-
bilePay 71445. Husk at oplyse dit navn og 
adresse.
Læs mere  på www.mesinge.dk – her kan du også tilmel-
de dig lokalrådets nyhedsbrev.

EFTERLYSNING
Mesinge Lokalråd efterlyser et juletræ, som vi kan 
sætte op foran skolen i december måned. Har du 
en stor gran, som du gerne vil af med, er du vel-
kommen til at kontakte Kasper Skov Jensen eller 
Steen Hjorth og aftale besigtigelse og afhentning.

TÆNDING AF JULETRÆ
Selv om det er i god tid, skal I også være op-
mærksomme på, at Mesinge Lokalråd tæn-
der årets juletræ foran Mesingeskolen 1. 
søndag i Advent – dvs. søndag den 27. 
november kl. 16. Vi byder på gløgg og 
småkager – og forventer at julemanden 
lægger vejen forbi med godteposer til 
de yngste.

Heidi Simonsen har lagt et par billeder på Facebooksiden ”Mesinge 
by”, hvor hun glæder sig over, at man igen kan se vand og åkander i 
byens gadekær.

71445

MESINGE LOKALRÅD
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NYT FRA
Viby Sogneforening

En forårsweekend i marts mødtes en flok entusiaster med spa-
der, ørnenæb og trillebøre på Mamrelund i Viby. Lærkerne 
sang, himlen var blå, og vi havde længe glædet os til at gå i 
gang. 
Ideen om aktivt at bevare og genskabe pile- og poppelhegn på 
Hindsholm var vokset frem det sidste års tid i forbindelse med 
BLUP-projektet om bæredygtig udvikling af landsbyerne Viby 
og Måle. Vi havde truffet hinanden til BLUP-workshops og 
brugt vinteren på at planlægge første del af projektet og stude-
re ældre litteratur om, 'hvordan man gør'.   

Tre grundejere langs Mamrelund i Viby havde sagt ja tak til 
at få plantet nye træer, og vi fik i løbet af formiddagen plantet 

35 popler-sættetræer og et par piletræer langs vej og markskel. 
Plantematerialet var så lokalt og billigt, som det overhovedet 
kunne være. Det var unge friskklippede grene på ca 1,5 m 
længde med gode knopper fra de eksisterende landevejspopler 
langs Mamrelund. Grenene blev sat i gode plantehuller med 
samme afstand som i den oprindelige trærække. Herefter blev 
der trukket et beskyttende planterør om og til sidst blev der 
vandet, da jorden var lidt tør. Vi har en dejlig plante-formid-
dag med masser af hyggesludren, sol på kinderne og vind i 
håret. Dagen efter satte vi en række pilestiklinger af meget lo-
kalt materiale i en lille planteskole. Planen er, at de kan plantes 
ud på nye steder næste år. Hen over sommeren har vi jævnligt 
kigget til træerne, og indtil videre ser det ud til at vi har haft 

AF KATRINE HAHN KRISTENSEN

MAN TAGER EN GREN OG PLANTER ET TRÆ
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god succes med etableringen. De få grene, som ikke slog rod 
kan vi erstatte med nye grene senere på efteråret. 

BLUP-projektet siger mange tak til Kerteminde Landsbyråd, 
som har dækket udgiften til vækstrør og pæle og tak til Gartne-
riet Anderuplund, som har sponseret vækstdugen til pile-plan-
teskolen.

Vi er interesserede i at fortsætte projektet og videreformidle 
den viden om plantning af pil og poppel, som vi har opnå-
et. Kender du et sted, hvor det ville være oplagt at fortsætte 
projektet eller ejer du selv en stribe jord, hvor poppelrækken 
er blevet lidt tynd, så må du meget gerne kontakte os på mail 
(ullahansen@protonmail.com).

HOLMENS DAG 2022 – I VIBY

Som det fremgår andetsteds i dette magasin, danner Viby 
lørdag den 3. september rammen for dette års udgave af 
Håndværks- og Høstmarkedet og Holmens Dag. Af kortet 
herunder kan ses, hvor der er opsat spærringer – men også 
hvor de forskellige aktiviteter foregår.
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STUBBERUP
Sogns Beboerforening

Nyt fra Stubberup Sogns Beboerforening

Foto: Liselotte Mørk

AF BJARNE ELLGAARD PETERSEN, STUBBERUP SOGNS BEBOERFORENING

Orla Madsen blev født i 1957, og som andre ordentlige og loyale 
fynboer flyttede han aldrig langt fra hjemstavnen.
Orla fandt sin kæreste og senere kone lige overfor, hvor de siden-
hen købte huset på Fynshovedvej, og hvor de gennem alle årene 
drev Martofte Autoværksted.
Orla arbejdede i flere år på den nu hedengangne Taarup Maskin-
fabrik. Blev udlært mekaniker i Dalby i 1977, og selvstændig 
den 3. maj 1993 i Martofte.
Det lille værksted på Fynshovedvej har i alle årene været en ”tids-
lomme” på Hindsholm. En fryd for ligesindede samlere. Orla er 
en gudsbenådet samler af stor set alt. Værkstedet ligner da også 
mere et museum for underlige samlerobjekter, end et værksted.  
Som han selv udtrykker det, jeg kan simpelt hen ikke lade være. 

Tingene skal bevares og kunne ses, så alle vægge er beseglet med 
gammelt værktøj, underlige nummerplader, udgåede ølmærker, 
mærkelige citater og ikke mindst fodboldtrøjer i glas og ram-
me, glorværdige minder fra svigersønnen, landsholdsmålmand 
Thomas Mikkelsen, kendt fra sportens fornemste klubber - og 
meget, meget mere.
Fra citatsamlingen kan man f.eks. læse: ”Mig tør de bestemt ikke 
fyre – jeg er simpelt hen for langt bagud med mit arbejde” eller 
”Man bliver ikke millionær af de store udbetalinger, men af de 
små indbetalinger”, eller ”Kom bare indenfor…! Alt er alligevel 
gået skævt i dag, så jeg regnede såmænd ikke med, at De også vil 
komme…” og ”Her stoler vi på vor Herre, alle andre må betale 
kontant”. Det sidste citat taler sit eget sprog og kan dokumente-

DEN SIDSTE HÅNDSKREVNE REGNING ER SKREVET!
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SÆT X I KALENDEREN

DATO FOR BANKO 
I HOLMENS HUS
Den 29. august 2022 kl. 14
Den 25. september 2022 kl. 14
Den 16. oktober 2022 kl. 14
Den 13. november 2022 kl. 14
 Vi glæder os til at se jer.r.

JULETRÆSTÆNDING
Traditionen tro, tænder vi juletræet ved Holmens Hus.
I år bliver det fredag d. 18. november kl. 17 
Nærmere information følger.
 Mvh. Stubberup Sogns Beboerforening

SÅ ER VI KLAR IGEN!!!!! 
Efter endt sommerferie, mødes Sysselpigerne igen i Hol-
mens Hus. Lige nu er vi 10 håndarbejdsglade damer, der 
hygger med hver sit håndarbejde, snak og vores medbragte 
kaffe og brød.
Vi starter d. 25. august kl. 14 – 17. 
Vi mødes hver torsdag. Har du lyst til at være med, kom-
mer du bare. Du vil taget rigtigt godt imod. Vi glæder os 
til at dig.
 Mvh Sysselpigerne

STUBBERUP SOGNS
BEBOERFORENING
FORMAND BENTE KRAGEBÆR
Tlf.: 40 21 85 54 – Mail: b.m.s.k.@mail.dk

NÆSTFORMAND ANNE ANDERSEN
Tlf.: 24 84 70 16 – Mail: anneandersen1950@gmail.com

KASSERER LISELOTTE MØRK
Tlf.: 61 70 45 21 – Mail: liselottem47@live.dk

WEBMASTER NIELS BO JØRGENSEN
Tiff: 21692472 – Mail: jorgensennielsbo@gmail.com

SEKRETÆR BJARNE ELLGAARD PETERSEN
Tlf.: 24 48 21 06 – Mail: b.ellgaard@mail.dk

BESTYRELSESMEDLEM HELENE OLSEN
Tiff: 21 49 98 86 – Mail: ebbeoghelene@pc.dk

SUPPLEANT MARIA BRAHTZ CASPERSEN
Tlf: 28 29 15 60 – Mail: brahtzcaspersen@gmail.com

SUPPLEANT METTE NEBLE HENRIKSEN
Tlf.: 28 13 71 97 – Mail: mette.neble@gmail.com

SERVICELEDER, HOLMENS HUS
Frank, tlf.: 92 14 71 22

STUBBERUP SOGNS BEBOERFORENING – BANK
Reg.: 2377  – konto: 0121506335
Husk af anføre adresse ved overførsel af kontingent!

UÆNDRET ÅRSKONTINGENT
Voksne 50,00  /  Børn 25,00

ØNSKER DU BESKED?
Ønsker du at modtage nyheder og meddelelser om kommen-
de arrangementer, medlemmers indlæg og meddelelser om 
foreningens arbejde osv. skal du meddele tilladelse hertil. 
Send din E-mail adresse med tilladelse til Lotte på liselot-
te47@live.dk så vi lovligt kan kontakt dig med nyhederne etc. 
– alt sammen med henvisning til databeskyttelsesloven.

Nyt fra Stubberup Sogns Beboerforening

SÅ LYKKEDES DET!!!!!. 

D. 10. juni kl. 16 fik vi tændt grillen, så vi endelig kunne få 
indviet vores bålhytte i strålende solskinsvejr. Vi var ca. 25 gla-
de mennesker, der fik en rigtig hyggelig eftermiddag og aften. 
Beboerforeningen var vært med pølser, brød, salat mv, og flere 
havde selv kød, mv. med. Et par børn og en hund gav lidt sjove 
oplevelser. 
De fremmødte synes, det var en stor succes, så derfor gentager 
vi det i 2023, hvor vi håber på et større fremmøde, og gerne 
mange flere børn. Der er altid plads til en til!!!!
 Mhv Stubberup Sogns Beboerforening

res ved at Orla, altid øverst på de håndskrevne regninger, skrev: 
”Kontant Kunde”. 
Selv har jeg været ”kontant kunde” hos Orla siden jeg for to og 
et halvt år siden fik indrejse- og opholdstilladelse til Hindsholm 
og Martofte.
Orla Madsen har nu afviklet den sidste forretning i Martofte, 
da han var udsat for ulykke, der nær havde kostet ham synet på 
det ene øje.
Nu skal han og Kirsten nyde dagligdagen, børn og børnebørn, 
og så en tur ud med campingvognen.

✗
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Kirkerne på Hindsholm

STUBBERUP KIRKE VIBY KIRKE DALBY KIRKE MESINGE KIRKE

INVITATION TIL MENIGHEDSMØDE 
DEN 21/9 KL. 19-21 OM OMLÆGNING AF DALBY 
KIRKEGÅRDE
Vi holder menighedsmøde for alle, som er interesserede i ud-
viklingen af- og fremtiden på vores kirkegårde. 
Helt konkret er der udarbejdet en plan for kirkegårdene i Dal-
by og Stubberup, som vi allerede nu er begyndt følge. 
Mødet finder sted onsdag d. 21. september kl. 19-21 på den gl. 
kirkegård og efterfølg. i Dalby Præstegård. 

På mødet vil menighedsrådet præsentere de overordnede pla-
ner og mål med udviklingsplanerne for kirkegårdene i Dalby.
Vi mødes på Dalby gl. kirkegård kl. 19 og efter en kort rundvis-
ning, går vi i konfirmandstuen til kaffe, videre præsentation og 
fælles snak om planen. Tilmelding er ikke nødvendig. 

 Pva Dalby – Stubberup menighedsråd,
 Anne Kathrine Pradel Skifter

Ole Jan Pedersen har været graver 
ved Mesinge og Viby Kirker siden d. 
1. juni i år. 
Vi møder ham på kirkegårdene, men 
også til gudstjenesterne og de kirkeli-
ge handlinger inde i kirkerne.

Denne sommerdag mødtes jeg med ham på Mesinge Kirkegård, 
vi gik ind i graverhuset, og over en kop kaffe bad jeg ham svare 
på nogle spørgsmål for- her i Hindsholm Magasinet - at kunne 
præsentere Ole Graver.

Fortæl i al korthed lidt om dig selv og dit arbejdsliv indtil nu?
Jeg har været bager og på en planteskole, og i 25 år har jeg ar-
bejdet ved Ib Andresen, ligesom Kerteminde Kommune og de 
grønne områder også har været min arbejdsplads.
Privat bor jeg i Langeskov, og det har altid været mit hjemsted. 
Dér er jeg rigtig glad for at bo. Mine forældres hus i Langeskov, 
som vi boede i da jeg var barn, kaldte den lokale præst fra Røn-
ninge for ”Himmerige”, for der var der altid kaffe på kanden.
Jeg har jo haft en lang karriere med forskellige jobs, som 59-årig 
har jeg prøvet en del. Jeg trives allerbedst ved at være udenfor, i 
min egen have og nu også på kirkegårdene.

Hvad har overrasket dig ved dit nye job?
Det er simpelthen at møde så mange nye og rare mennesker – det 
er både turister, der besøger, og som jeg får en snak med, som det 
er naboer til kirkegårdene og alle de mennesker, som jeg arbejder 
sammen med og mødes med omkring det kirkelige. Landskabets 
skønhed her på Hindsholm og omkring kirkerne kendte jeg jo 
godt til, men hvilken daglig glæde og fornøjelse det er, at møde 
her på arbejde hver dag, det har faktisk overrasket mig.

Men jeg vil også gerne nævne, at det er lidt overraskende, hvor-
dan de kirkelige og handlinger og alt det, der foregår inde i 
kirken omkring gudstjenesterne, er inspirerende for mig i det 
daglige. Jeg troede nok, at det ville være lidt tungt og svært med 
mange og gamle ord, men det er det på ingen måde. Det bliver 
mere spændende, og det gør mig glad. Det er vigtige lyspunkter.

Er der noget, som du holder allermest af ved dit arbejde?
At gå ude og passe kirkegårdene – nippe, klippe og trimme, at 
det er bare noget af det bedste!

Hvordan begynder en arbejdsdag på kirkegården?
Når min gravermedhjælper (Gustav, som arbejder 34 timer om 
ugen i 9 mdr. af året), og jeg selv møder kl. 7 om morgenen, 
begynder vi med planlægningen over en kop kaffe. Ukrudt eller 
hækklipning, hvad der skal gå for sig i dag, det finder vi ud af. 
Hvis der er kirkelige handlinger, så tager jeg mig af det, og Gu-
stav er ude på kirkegården. Vi passer jo også præstegårdshaven 
og bygningerne, og derfor gør vi også rent, maler og reparerer 
ting, og det finder vi ud af ved dagens begyndelse, om der er 
noget i den sammenhæng.
I den store planlægning prøver vi også hele tiden at gøre kir-
kegårdene smukkere og mere spændende med ny beplantning 
og omlægning. Det taler jeg løbende med menighedsrådet om. 
Vejret afgør jo naturligvis også, hvordan dagen arter sig. Hvis 
det er varmt skal der vandes eller måske må regntøjet på, hvis 
det regner.

Tak til Ole Graver for medvirken, og vi er glade for at lære dig at 
kende – velkommen til samarbejdet!
 Rikke Aagaard Nielsen

OLE GRAVER
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HØSTGUDSTJENESTE I 
BØRNE-ØJENHØJDE
Søndag d. 25. sep. kl. 14.00 i Stubberup Kirke
Kom og vær med – Bøgebjerg Naturbørnehave har igen i år 
arbejdet med høstens tema og pynter kirken smukt i dagens 
anledning. Gudstjenesten er helt i ”børneøjenhøjde” med 
kendte høstsange og salmer, dejlig musik og mange frugter/
grøntsager, som vi bringer med ind i kirken.
Vi hygger os med forfriskninger efterfølgende!
 Vi ses!

Kirkerne på Hindsholm

Konfirmander i Dalby kirke 1. maj

Konfirmander i Stubberup kirke 8. majKonfirmander i Viby kirke 1. maj

Konfirmander i Viby kirke 24. april.Konfirmander i Viby kirke 24. april.
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HUSK SIDSTE TILMELD. SOGNETUREN TIL ROSKILDE D. 17. 9: D. 5. SEPT. DORTE DANIELSEN PÅ SMS: 51 70 22 35

STUBBERUP/DALBY 
LÆSEKREDS

Efter en dejlig sommer starter Stub-
berup/Dalby læsekreds op igen.
Vi mødes i Dalby præstegård i 
konfirmationsstuen torsdag d. 22. 
september kl. 19:00. Vi starter med 
bogen Til Sibirien af Per Petterson. 
Bogen kan lånes af Elisabeth Kirke-
gaard Andersen. Elisabeth kan kon-
taktes på: 28 11 55 11
 Vel mødt!

Kirkerne på Hindsholm

EFTERÅRET BYDER PÅ…

TIRSDAGSCAFE I VIBY SOGNEGÅRD: 
Cafe er at komme sammen og nyde ud-
veksling af samtale, drikke kaffe og gå hjem 
igen beriget, inspireret af samværet, af gode 
oplæg og alle de andre, og en rigtig hyggelig 
eftermiddag rigere. Oplæg og program er ikke 
lagt fra sæsonens start, men fra gang til gang, og i hvad der 
viser sig igennem sæsonen, der er ikke tilmelding, og lige 
sådan er det en rigtig fin og åben cafe, vi mødes i. 
Du er velkommen!
Vi mødes den første tirsdag i måneden, i Viby Sognegård kl. 
15. – ca. 16.30. Kaffen er lavet, gode hjælpere har også 
dækket bordet, tilbehør til kaffen medbringer vi selv, og 
vi tilsætter alle, og i fællesskab, samtalen og fællesskabet 
omkring det emne, der tages op de enkelte eftermiddage. 
Velkommen i Viby Sognegård tirsdag d. 6. sep., d. 4. okt., 
og d. 1. nov.

MÆNDENES MORGENMAD: 
Er som navnet siger det, fællesskab omkring 
morgenbord ved dagens begyndelse, den 
første lørdag i måneden kl. 9.30 – ca. 11.00, 
og med emner, som vi tager op og tilrette-
lægger fra gang til gang. Drammen koster stadig 
20 kr., og derudover er resten gratis – måske lige bortset 
fra, at vi hjælpes ad med at lave morgenmaden og rydde 
op bagefter! 
Der er ikke tilmelding, men vi mødes i et åbent fælles-
skab med godt humør tilsat sang og livlig udveksling af 
samtale.

VELKOMMEN I VIBY SOGNEGÅRD 
Lørdag d. 2. okt., d. 5. nov. – sep. måned UDGÅR på 
grund af Høstmarked. 

MUSIK OG KONCERTER

HINDSHOLMKORET
Onsdag den 9. nov. kl. 19.30 i Mesinge Kirke Koncert 
med HINDSHOLMKORET under ledelse af Christine 
Eklund.

ADVENTSKONCERT

Søndag den 4. dec. kl. 16.00 i Stubberup Kirke.
Adventskoncert med ALSOBATE koret under ledelse af 
Torstein Danielsen.

MORGENSANG I DALBY KIRKE
Vi fortsætter den fine tradition med morgensang og godt 
samvær i Dalby Kirke den 1. torsdag i måneden kl. 9.30. 
Efter at stemmen er blevet rørt, er der rundstykker og kaf-
fe i konfirmandstuen.
Torsdag den 1. sep.  /  Torsdag den 6. okt.
Torsdag den 3. nov.  /  Torsdag den 1. dec.
Særligt for 1. dec. er, at Adventskransen tændes!
 På gensyn, Martin, organist

LIVTAG 
– LAD OS TALE SAMMEN

Har du lyst til at tage fat i livets store spørgsmål? 
Vi samler en gruppe, og med baggrund i det voksenpæ-
dagogiske materiale LIVTAG behandler vi de fire temaer: 
Glæde, krise, det onde og hengivelse.

Forløbet består af samtale, undervisning, øvelser, leg, krea-
tivt værksted og andagt. Det bringer deltagerne til en stør-
re forståelse af kristendommen og livets store spørgsmål.
Første gang vi mødes er tirsdag d. 17. januar 2023 – fra kl. 
19.00 til kl. 21.00.
Herefter er det på følgende tirsdage: 31/1, 21/2, 7/3 og 
21/3 2023. Sted:  Kerteminde Kirkes Kulturhus, Lange-
gade 13, 5300 Kerteminde.
Arrangør: Kerteminde og Hindsholms Kirkesogne.
Tilmelding senest d. 6. januar 2023 til Kerteminde Kir-
kekontor på tlf. 65 32 23 89 eller på mail: limp@km.dk.
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Kirkerne på Hindsholm

GUDSTJENESTER

SEPTEMBER MESINGE VIBY DALBY STUBBERUP

03.09   9.15  "Høstmarked og  
Holmens dag" RAN

04.09   12.s.e.trin. 10.30 RAN   9.00 RAN

11.09   13.s.e.trin.   9.00 AB 10.30 AB

18.09   14.s.e.trin. 10.30 AB  19.00 AB

25.09   15.s.e.trin.  10.30 RAN  14.00  AB, RAN 
Børnehøstgudstj.

OKTOBER MESINGE VIBY DALBY STUBBERUP

02.10   16.s.e.trin.   19.00 AB 10.30 AB, Voksenkor

05.10    Konfirmations- 17.00 AB, RAN 
gudsteneste 

09.10   17.s.e.trin.  9.00 RAN   10.30 RAN

16.10   18.s.e.trin.   10.30 AB 9.00 AB

23.10   19.s.e.trin.  10.30 RAN   9.00 RAN

30.10   20.s.e.trin   14.00 BNR, LWJ, Alsang

NOVEMBER MESINGE VIBY DALBY STUBBERUP

06.11   Alle Helgen  16.00 RAN  14.00 RAN 11.00 RAN

09.11   19.30  Koncert m.  
Hindsholmkoret

13.11   22.s.e.trin.   11.00 RAN  16.00 RAN, Voksenkor

20.11   S.s. i kirkeåret  9.30 RAN  11.00 RAN

27.11   1.s.i advent 17.00 RAN, Voksenkor 19.00 RAN  11.00 RAN

DECEMBER MESINGE VIBY DALBY STUBBERUP

01.12   Morgensang    9.30  m. adventspræg 
 og krans

DALBY OG STUBBERUP KIRKER

Kirkebogsførende sognepræst
Annalise Bager
Tlf. 40 73 29 86, anba@km.dk 
Træffes ikke mandag

Dalby kirkegård. Graver 
Bent Hauberg Andersen, tlf. 21 33 02 43
dalbykirkegaardfyn@mail.tele.dk

Stubberup kirkegård, Graver 
Marianne Stritt Ottenbros, tlf. 40 46 51 88 

Menighedsrådsformand
Anne Kathrine Skifter, tlf. 61 78 76 17
E-mail til menighedsrådet: 
7875@sogn.dk

Dalby-Stubberups hjemmeside
www.dalby-stubberupkirker.dk

MESINGE OG VIBY KIRKER

Kirkebogsførende sognepæst 
Rikke Aagaard Nielsen
Mesinge præstegård, Midskovvej 10, 5370 Mesinge
Tlf. 65 34 13 33, raan@km.dk
Træffes ikke mandag

Mesinge-Viby kirkegårde, Graver 
Anders Steensberg, tlf. 60 48 98 16,
graver.mesingeviby@live.dk

Menighedsrådsformand
Jette Dirksen, tlf. 40 22 65 62 
E-mail til menighedsrådet: 
7873@sogn.dk

Organist, Stubberup, Dalby, Mesinge og Viby kirker
Martin Høier, tlf. 28 40 63 02
hoiermartin@gmail.com

Find os på facebook: Mesinge og Viby sogne

KONTAKTER
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Nyt fra Dalby
LOKALRÅD

Naturen. For os, der bor her på Hindsholm, er den nærmest 
en selvfølge. Den begynder at omslutte os, når vi drejer fra i 
Munkebo eller Kerteminde og begynder at køre ud ad Fynsho-
vedvej og Hindsholmvej. 

Når først hamsterhjulet ruller, glemmer vi måske at bemærke 
den. Men når vi trykker på den imaginære pauseknap og til-
lader os at dvæle ved den, opdager vi pludselig, hvor smuk og 
foranderlig, den er. Lige her, hvor vi bor. Det er den, som folk 
udefra valfarter til for at inhalere, og som bliver bjergtaget af 
den. Når vi oplever andres fascination af den, opdager vi må-

ske også først selv, hvad det er, vi har lige ude for vinduerne. Vi 
er i sandhed lykkens pamfiliusser.  

Rundt omkring er der så mange fine steder at bevæge sig ud. 
For vi har så mange smukke stier, der fører os rundt. For år 
tilbage havde vi projektet ”Spor i landskabet,” som i virkelig-
heden er en trampesti, som kun bliver vedligeholdt ved, at vi 
sætter store aftryk på den. Her glimrer vores aftryk desværre 
ved sit fravær – primært på det stykke fra Møllegyden i Dalby 
– lige ved materialepladsen og langs marken over til cykelstien 
mod Stubberup. Her er det hele groet til nu, og der er i vir-

Nyt fra Dalby lokalråd

Foto: Mette Fasdal

AF METTE LOUISE FASDAL, DALBY LOKALRÅD

Sæt fodaftryk
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FORMAND: JIM LORENTZEN,
Hersnap Bygade 6, 5380 Dalby,
tlf: 65 32 53 03,
mail: jimoglouise@msn.com

NÆSTFORMAND: CAMILLA SCHJERNING,
Christen Koldsvej 27, 5380 Dalby,
mail: c.schjerning@gmail.com

METTE LOUISE FASDAL,
Dalby Bygade 10, 5380 Dalby,
mail: frkfas@yahoo.com

ULLA MOHR,
Birkebjergvej 76, 5380 Dalby,
mail: ullamohr@gmail.com

keligheden brug for, at der kommer en buskrydder og skaber 
passage gennem krattet. Det vil Dalby Lokalråd gerne være 
behjælpelig med, men vi har også brug for, at I herefter går ud 
og bruger stien. Ellers gror det hele bare til igen. 

Så en opfordring skal lyde på at komme ud at sætte nogle fod-
aftryk snarest. I skrivende stund (i juli) har vi endnu ikke været 
der og har fået ryddet grene og andre forhindringer væk, men 
det er ambitionen, at vi har gjort det, når du læser dette.

Dalby Lokalråd arbejder på forskellige arrangementer gennem 
efteråret. Lige i øjeblikket er de ikke sat så meget på skinner, 
at vi kan melde datoer ud her inden magasinets deadline i juli, 
men hold øje med dagspressen og med Facebook. 

BESTYRELSEN, DALBY LOKALRÅD

Nyt fra Dalby lokalråd
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AF HELLE ETTRUP, MESINGESKOLEN

Hver anden onsdag er det bare lidt mere onsdag, end det plejer 
at være. De store elever glæder sig, nogle af de ansatte glæder 
sig - det er nemlig klubdag. Det betyder at mellem 15 og 20 af 
eleverne på Mesingeskolen efter endt skoledag kommer tilbage 
til skolen for at være med til at hygge sig med deres skolekam-
merater. 
Dydensborg Taxa kører ud for at hente de unge, så det er Steen 
eller Benny, der kommer med en busfuld glade klubmedlem-
mer, sådan lige omkring kl. 18. Her står de voksne klar til at 
tage imod og sætte dem i sving med aftenens store samlings-
punkt - aftensmaden. Der er i løbet af dagen blevet købt ind, 
og nogle af elever har allerede været i gang med at forberede 
måltidet. Det er ofte eleverne selv, der har bestemt, hvad der 
skal serveres - pizza, burger, risengrød - og nogle gange bestem-
mer de voksne en kålsuppe; det glider alt sammen ned! Alle er 
med til at skabe en god stemning rundt om det meget lange 
bord, og alle er med til rydde op efter sig selv.

Lidt senere, omkring kl.19, går mange i gymnastiksalen for at 
spille Mesingeskolens nationalsport - Stikbold. Det spilles med 
to, nogle gange tre bolde - der er virkelig gang i den, alle giver 
den gas. Efter en lille times tid er kræfterne brugt op og det er 
tid til at lave noget, der kræver lidt mindre energi. Nogle tæn-
der for Playstation, andre spiller kort og nogle prøver klubbens 
nye VR-briller, hvor man kan komme ind i en virtuel verden 
og prøve forskellige ting. Der er også gang i bordtennis, hvor 
der spilles rundt om bordet. Lige lidt i kl. 21 kommer bussen 
og henter dem alle sammen og endnu en klubaften er slut.

Vi har netop afsluttet ungdomsklubbens første sæson, og er 
alle enige om at vi tager en sæson mere. Der er givet grønt lys 
fra Kerteminde ungdomsklub, så alt er på plads. 

Ungdomsklubben er kun for elever på Mesingeskolen. Det er 
ikke så mange af eleverne der har et stort socialt netværk, og 
det er derfor vigtig at de har noget sjovt at se frem til, noget 
der foregår i trygge rammer, og sammen med nogen de kender 
godt.

Ungdomsklub
                                på Mesingeskolen
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Amy Grandt Nielsen er tekstilkunstner med filt som sin ud-
tryksform. Fra store geometriske mønstrede sort- hvide væg-
tæpper inspireret af tidligere tiders og steders billedfremstillin-
ger, over de små ‘tekstile malerier’, objekter og filtfragmenter 
til skjul, krukker og mobiler. De senere år har hun arbejdet 
med temaet ”Haveplaner”. Billedmæssigt i filt, men også som 
grafik. Amy nyder at få jord under neglene i haven, når hun sår 
eller høster farveplanter.

Man kan finde Amy på Stavrevej 27 i Måle 
– eller besøge hendes hjemmeside 
www.amy.grandt-nielsen.dk 
I øvrigt har en af Hindsholm-Magasinets faste leverandører af 
fotos, Annelise Bruhn (som bor i Viby), lavet en fin lille film 
om Amy. Denne film kan findes på Youtube, hvis man søger 
efter Amy Grandt-Nielsen.
 
Alle de 4 viste værker har rod i ‘det lokale’.
Valmuekapsler fra haven, farveplanter fra Måle og omegn, fo-
tograveuren fra et foto af en frossen vandpyt på Stavrevej og 
koldnålsraderingen er vintermarker, også ved Stavrevej.

Kunst påKunst på
HindsholmHindsholm
I serien af Hindsholm-Magasinets præsentationer af nogle af de mange kunstnere 
på Hindsholm, er turen denne gang kommet til Amy Grandt-Nielsen.
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AF POUL ¨KASTEL¨ MICHAELSEN  

Hindsholms historie

Jeg havde lovet min kone at hjælpe med at 
plukke ribs i år, hun laver noget fantastisk 
ribssaft, så nu sidder jeg her så. Billedet 
af min morfar og mormor i gang med at 
plukke bær, dukker op, morfar med strå-
hat, de sidder i den gl. frugthave på Ka-
stellet. Mine tanker bliver vækket af vores 

yngste barnebarn og hans mor, der kommer på besøg. Han er 2 
år og 8 mdr., og han skal selvfølgelig hjælpe til, og vi får en god 
fornuftig snak (hvorfor det) og jeg svarer så godt jeg kan. Vi får 
også tid til at gemme os i buskene, så mor og mormor ikke kan 
finde os. Hvad er større rigdom end børnebørn?

Da de er taget afsted igen, sidder jeg og lytter til fuglene, dem 
har vi efterhånden fået mange af herude på Vestermaen, men 
hov, er det ikke en mejetærsker, jeg kan høre, lyden kommer 
lidt nordøst herfra. Det er nok bonden fra Mesinge, der høster 
rødsvingel, så kunne han altså ikke vente længere. Den seneste 

tids tørke har også haft stor virkning på afgrøderne, og så tænker 
jeg på historien om, at det er nu, bondemanden skal tage en uges 
ferie så langt væk, han ikke kan nå sin mejetærsker.

Vejret har altid været en lunefuld medspiller, det er en udfor-
dring, men også med til at gøre det spændende. Den tidligste 
høstafslutning jeg mindes var i 1992, da høstede vi det sidste 
den sidste dag i juli og først i august. Blot 5 år tidligere i 1987 
høstede vi det sidste den 2.oktober.  

Jeg kan lige huske, at tærskeværket stod nede i den lange lade, og 
bag tærskeværket var der monteret en halmpresse med slidske, 
der førte op over hanebåndene ind på halmloftet. Kornet - som 
var høstet med binder og kørt hjem i laden - blev så tærsket efter 
behov, og så var det sjovt at sidde på halmen og lade sig føre med 
op på loftet og lade sig falde med ned i halmen. Det var også 
spændende og lidt skræmmende at sidde på bjælkerne og se de 
voksne tage det sidste lag neg i gulvet, så var der som regel mange 
rotter, for rotter, det var der på gårdene dengang.

Så kom de små Dronningborg mejetærskere og tog over, og de 
små maskiner blev afløst af større maskiner til de nu få kæmpe 
maskiner, der kan klare det hele på ingen tid.

Det ¨gode¨ ved de små maskiner var, at når det begyndte at dug-
ge så stoppede indføringssejlet, så var det fyraften.  Så tog vi alle 
ned til stranden og badede. Mor havde smurt håndmadder og 
lagt i madkassen, det var sådan en blikkuffert med hylder, der 
kunne trækkes ud. Efter badning var der så rugbrødsmadder og 
en øl og en snaps til høstfolkene.

Nu sidder jeg så her og kan høre høsten er gået i gang, jeg høster 
ribs- - og jeg har stråhat på mit hoved.

Høstminder
   MANDAG D. 11 JULI 2022

ARKIVERNES DAG, 12. NOVEMBER 2022
Lørdag den 12. november 2022, kl. 10-16, holder arkiverne fra Stubberup, Dalby, Viby, Mesinge 
og Kerteminde en fælles ”Arkivernes dag”  i Holmens hus i Martofte.
EMNET FOR DENNE DAG ER: ”HØST”.

Der vil være forskellige aktiviteter i løbet af dagen for både børn og voksne, samtidig med ud-
stilling af billeder og historiefortællinger. Vi håber, at mange vil møde op, lade tankerne gå tilbage og også 
gerne komme med egne historier om dagens emne.
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AF BIRGIT PEDERSEN, MESINGE LOKALHISTORISKE ARKIV

Vi er så heldige i Arkivet i Mesinge, at vi har nogle dagbøger 
fra Hans Nielsen, Moselund, Salby (tidl. omtalt i Hindsholmbla-
det).  Dagbøgerne går fra 1881 og til 1891. Vi har valgt at bringe 
uddrag fra august måned 1883, hvor der høstes. Hans Nielsen er 
i tjeneste hos gmd M. L. Møller i Salby, ”Vorhøjgård”. Dagbøger-
ne vil være fremlagt til Arkivernes dag (se annonce herom)

3.  Blev færdig med at høste Rug (Samme 2 Jern som i går). 
Drengene rev Høet sammen ude i Maen (slaaet den 28de 
Juli). Smukt varmt Vejr. Torden i Syd som dog ikke kom op.

4.  Rev Stubjord med Hesteriven. Om Efterm var Manden,  
Pigerne og Drengene ude at løse Negene i Aansteder som 
groede for meget, paa Grund af at den var høstet og sat sam-
men vaad. Henimod Aften var jeg henne og hjalp til at binde 
det igen. Ved Mellemmadstid høstede jeg lidt Hvede. Ane og 
Trine bandt op. Smukt Vejr VNV

5.  Jeg var ude at kjøbe Brudegave til Hanne. Regn om Mid-
dagen fra SV. Smuk Aften.

6.  Flyttede noget Havrehalm ud af Rughuset, flyttede Gran-
stængerne ud af Gaardet og ud i Gyden. Derefter høstede jeg 
Hvede til Middag. Ane bandt op, Manden satte sammen. 
Om Efterm kjørte vi lille Mads’ Rug ind (3 Læs) og kjørte 
vor egen Rug paa Toften ind (5 Læs). Lidt Regn om Formid-
dagen. Folk begyndte saa smaat at kjøre Rug ind i Efterm.

7.  Væveren og jeg tækkede Langhalmshæssene, lille Mads fly-
ede til. Vi skulle have kjørt Rug, men da det havde regnet lidt 
om Natten, var den ikke tjenlig fra Morgenstunden, vi skulle 
derfor have høstet Havre, men saa blev det Regn fra Øst fra 
Kl 7 Form. Det andet Forled om Form var jeg ude at harve 
Halvbrakken 1 Tindt og rejste gjennemblødt hjem. Om Ef-
term pløjede jeg. Bygevejr

9.  Høstede Havre med 3 Jern. Jakob Træskomand, Væveren 
og Hans Peter Skomager, fra Kl 10-4 kunne ikke høstes paa 
Grund af Regn og Mandskabet blev sendt Hjem. Jeg var med 
i Revninge (Strosborg) til Hannes Bryllup, jeg kjørte med 
Vibymølleren derhen. Det regnede da vi kjørte derhen, men 
da vi kjørte til Kirke var det smukt Vejr. Kirkefærden varede 
noget længe paa Grund af at vi maatte have ridende Stafet til 
Rynkeby for at hente Pastor Trojel, som havde glemt at der 
skulle være Brudevielse. Da vi om Aftenen rejste hjem var det 
et dejligt Vejr, jeg kjørte med Povl Kristoffersen og kom hjem 
Kl 12. Fjern Lynen i V og Nord.

12.  Søndag. Regn fra Morgenstunden, derefter opklarende Vejr, 
Storm fra Vest. Om Efterm kjørte vi 16 Læs Rug. Lille Mads 
rakte, Væveren og jeg kjørte.

14.  Høstede Byg med 3 Jern. Væveren og lille Mads. Smukt 
varmt Vejr SSØ. Torden om Aftenen i SØ og V. Regn om Af-
tenen. Meget stærk Lynen, jeg talte indtil 15 Lyn i Minuttet.

15.  Høstede Resten af Byg, Hvede og Havre. 3 Jern (samme som 
igaar). ”Ophøstet”. Storm og Regnbyger fra SV om Efterm.

16.  Rev Jord det første Forled men maatte rejse hjem paa Grund 
af stærke Regnbyger Væveren slog Frøkløverne på Møllemae. 
Derefter rev  vi Hørren og hjalp til med at brede den.

17.  Tærsk 4 Læs Rug (110 Knipper). Jeg og Væveren skiftedes 
ved at binde. Om Efterm var vi nede og kjøre Korn for lille 
Mads. Det sidste Forled satte vi Halmen tilside og skar Hak-
kelse. Lidt Regn om Morgenen.

18.  Rensede Rugen det første Forled (9 Td 5 Skpr), de 2 næste 
Forled kjørte vi 10 Læs Havre ind ude fra Enden af Marken, 
det sidste Forled rensede vi Affaldet og bar Avnerne bort samt 
slibede Maskinknivene. Tykt Vejr hele Dagen. Regn det sid-
ste Forled. Smuk Aften.

19.  Søndag. Smukt varmt Vejr, vi var ude at rejse Kornet op 
som var blæst om. Om Efterm var jeg til Selskab ude hos 
Niels Christoffersen. Lige i Aftningen da vi gik og spillede 
Croket ude i Haven fik vi pludselig at se, at der var Ildløs i 
NNØ Retning og vi drog da over Hoved og Hals hver til sit 
og rejste saa til Ildebrand. Det var Hans Pedersens Gaard i 
Stubberup, der brændte. Jeg kjørte med Vilhelms derud. Det 
var et dejligt stille og maanelyst Vejr.  Vi kaprede os noget 
godt gammelt Øl. Kom hjem Kl 1½ Nat

23.  Tærsk og rensede 5 Td 5 Skpr Hvede (44 Knipper). Væve-
ren færdig. Skylregn næsten hele Form fra Syd, stille, smukt 
Vejr om Efterm.

24.  Pløjede Halvbrakken færdig. Om Efterm tog vi den sidste 
Bygrivning ind (1 Læs) og Høet ude i Maen (1 Læs). Smukt 
Vejr.  Indavlingsgilde.

25.  Kjørte Tørv ind med 2 Vogne, lille Mads, Povl og Konen 
læssede, jeg og Drengene læssede af. Smukt Vejr.

28.  Var nede at harve Brakjorden 1 Tindt og noget af Stubjor-
den. 1 a 2 Tindt med Sæddækkeren (for lille Mads) Derefter 
slog jeg Græsplænerne i Haven og stak Gangene af. Regn om 
Middagen.

29.  Tærsk Frøkløverne og bar Køesen op paa Kohusloftet. 
Om Efterm var jeg til Skyttefest nede i Tueshave i Midskov.

30.  Skar Hakkelse, harvede Brakjorden påtvers 1 Tindt med 
Danskharven og begyndte at harve den med Sæddækkeren (1 
Tindt) Smukt Vejr VNV

31.  Blev færdig med at harve med Sæddækkeren. Tækkede 
Hæs. Om Efterm tromlede jeg og havde Plagen for. Lidt 
Regn ellers smukt Vejr SSV

Hindsholms historie

Høst 1883
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Jeg har været "året rundt" med fuglelivet og har fået lov at 
fortsætte med at skrive videre om emner, som jeg synes er 
vigtige i debatten om Hindsholms natur.

Min mission denne gang, er at give dig lyst til at udlægge 
et lille eller stort stykke af din have til natur. Jeg har selv 
været flittig med plæneklipperen førhen, men "naturman-
den" har dog vundet de senere år. Jeg startede med nysger-
rigt at kigge på små partier i græsplænerne hvor smukke 
overdrevsarter blomstrede op. Forsigtigt startede jeg med 
at lave små "øer" hvor Bakkenelliker og Gul snerre kunne 
få fred. Hurtigt opdagede jeg, at den smukke Læge-okse-
tunge også skulle have et reservat, for bierne er helt vilde 
med denne plante.

Med tanke på den biodiversitetskrise, som også er gæl-
dende på Hindsholm, har jeg de senere år forsøgt at passe 
"plænerne", så der kommer flest mulige arter ind. Jeg har 
kigget kritisk på mine haver:  Hvor er det egentlig lige, at 
der er behov for at plæneklipperen kører ugentligt ? Jeg vil 
kunne gå tørskoet til bygninger, frugttræer og drivhuse i 
lavt græs uden at skulle tænke på især den farlige skovflåt, 
som ynder højt græs. Nu er mere end 50 % af arealet ud-
lagt til noget, man kan kalde overdrevsnatur. Her slår jeg 
kun græsset en enkelt eller 2 gange om året så uønskede 
arter ikke spirer op.

Resultatet er blevet imponerende: I sommerhushaven 
blomstrer her ved midsommer nok 10.000 af de små 
smukke Bakkenelliker, som insekterne er vilde med. Alle 
steder hvor oksetunge skyder op, lader jeg dem være, så et 
utal at bier kan nyde nektaren fra denne smukke blomst.

I Marslev har jeg på samme måde passet på de arter, som 
er vigtige. Et eksempel er den smukke orangehvide som-
merfugl - Aurora - som KUN lever på planten Løgkarse. 

Jeg lader alle disse planter stå, selv når de er visne, så lar-
verne kan klare sig til næste år. Småsjældne sommerfugle 
er indvandret. "Det hvide C", Perlemorssommerfugle osv. 
er nu velkomne gæster i haven.

I sommerhushaven var det ikke uden en del knokkel at få 
en flot overdrevshave. Store dele af plænen var dækket af 
kvikgræs og mos, som kvæler alt andet. Her har jeg slået, 
fjernet mos og græs og fyldt en stor trailer flere gange for 
at fjerne den alt for megen næring, der var i jorden der. Ar-
bejdet er ikke færdigt. Jeg startede med 50 kvadratmeter 
eng. Nu er der måske 400 kvadratmeter, og jeg fortsætter!
Selv en myretue kan gøre en forskel. Jeg har bevaret den 
store myretue i haven, og nu er den smukke Grønspætte 
nærmest daglig gæst, da den lever af myrer!

Hvor en Vibe kræver en stor eng for at trives, kan du med 
få kvadratmeter gøre en stor forskel. Hvis jeg kan inspirere 
10 % af jer Hindsholmboere til at lave en stump over-
drevsnatur, vil især truede insekter og sommerfugle plud-
selig få masser af springbrætter til at sprede sig på vores 
smukke halvø. Er du skeptisk, så start i det små. Find et 
hjørne med netop de vilde planter i din have, du kan lide. 
Undlad at slå dem og lad dem sætte frø. Rod gerne lidt 
i jorden hvor de står, så de kan spire næste år. Din vilde 
natur skal så slås i det sene efterår eller marts/april, inden 
det hele spirer igen. Fjern materialet efter nogle dage så frø 
og pupper kan få tid til at drysse ned og området bagefter 
bliver lysåbent uden et dække af afslået græs. Se så om du 
kan lide resultatet de næste par år. Husk at du ikke må 
gøde dine naturpletter. Der skal være næringsfattigt, før 
at de trives.
 God fornøjelse

AF MOGENS RIBO PETERSEN

HINDSHOLM ER KENDT FOR SIN FLOTTE NATUR 
– OG ALT DET, DER ER I NATUREN. 

Hindsholm-Magasinet har fået Mogens Ribo Petersen, som i dag bor i Sydkommunen, men har 
sommerhus på Hindsholm, til fortsat at involvere os i sine tanker om naturen på Hindsholm.

Hindsholms natur

"Et smukt overdrev på Tornen med Bakkenellikker forrest og Gul snerre 
bagerst. Området er så næringsfattigt, at græsser ikke får lov at dominere. 
I fotografens/forfatterens have er der nu små partier der er lige så smukke".
Foto: Mogens Ribo Petersen

Hindsholms natur

– denne gang om haver!
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I mange år var Brydeshøj Martoftes naturlige samlingspunkt om 
sommeren. Bylauget forsøger stadig at holde anlægget vedlige, 
men naturen er en hård modstander

Hvis man tager turen fra Martofte østover ad Søvej, så møder 
man efter nogle hundrede meter en lille markvej på venstre side. 
Det er tydeligt, at den ikke benyttes så tit - græsset står halvhøjt i 
midterrabatten. Der synes umiddelbart heller ikke at være nogen 
grund for almindelige vejfarende at gå op ad vejen - den ender 
tilsyneladende i en lille skovbevoksning.
Men det er absolut ikke rigtigt - faktisk ligger der for enden af 
den lille markvej et værdifuldt stykke kulturhistorie - Brydeshøj. 
En tidligere grusgrav, som for omkring 100 år siden mistede sin 
betydning som offentlig grusgrav, hvor Martoftes borgere kunne 
hente grus til byggerier.
Jeg følges med gårdejer Ove Jensen, Østergård i Martofte, op ad 
grusvejen. Han og hans forfædre har drevet slægtsgården i mange 
generationer, og hans forfædre var med til at lægge jord til og 
arbejdskraft i at omdanne grusgraven til et offentligt anlæg - et 
slags udendørs forsamlingshus.
1920'erne var en tid, hvor højskolerne havde gyldne tider, og 
hvor folkeoplysningen, nationalitetsfølelsen og især gymnastik-
ken havde stigende opbakning i befolkningen - det var blandt 
andet i den periode, at Ollerup Gymnastikhøjskole blev oprettet.
Den strømning bredte sig over hele landet - også til Martofte, 
hvor de lokale gårdejere samlet i bylauget enedes om at retablere 
den ene af de to gravhøje, der var gået til under grusgraveriet på 
Brydeshøj, rejse en flagstang og indrette to flade græsplæner med 
tilhørende tilskuerpladser på skrænterne.
Anlægget blev indviet i 1925, og i mange, mange år var Brydeshøj 
samlingsstedet for et væld af aktiviteter. Det var her, byens sankt-
hans-bål blev tændt og flaget hejst ved mærkedage. Det var her, at 

et stigende antal lokale gymnaster holdt sommerens gymnastik-
opvisninger, og mindst én dilettantforestilling blev også holdt på 
Brydeshøj, inden forestillingerne blev flyttet til forsamlingshuset. 
Der blev holdt sangaftener på Brydeshøj, hvor ungdommen også 
mødtes i fritiden. Og den lokale skytteforening fik anlagt en sky-
debane langs med vejen op til højen.
Skytteforeningen måtte under besættelsen dog ændre sine akti-
viteter, da besættelsesmagten forbød uautoriseret brug af skyde-
våben. I stedet gik man hér, som andre steder i landet, over til at 
skyde med bue og pil.
Dengang var der en fremragende udsigt fra højen ud over land-
skabet, for bylauget sørgede for at holde bevoksningen nede, og 
græsset blev slået med le og stakket.
Og som det sig hør og bør blev der efter høslættet holdt fælles-
spisning og skyllet godt og grundigt efter.
Ove Jensen viser rundt i anlægget, som han kender som sin egen 
lomme. Hér var tilskuerpladserne, her var en særlig lille rund til-
skuer-loge, her var trappen op til højen, granitstenen som holder 
flagstangen stammer fra Oves slægtsgård - og her var Ove som 
ganske ung medvirkende i en dilettantforestilling.
- Det er måske lidt meget sagt, for jeg var den ene af to, der holdt 
fanerne under forestillingen. For fanen var altid med, når der ske-
te noget på Brydeshøj, mindes Ove Jensen.
Men tidernes skiften har været hård ved Brydeshøj. For i takt 
med, at anlægget blev mindre brugt, svandt også interessen for 
og kræfterne til at vedligeholde anlægget. Og så tager naturen 
som bekendt over.
Udsigten er væk for længst - skoven har taget over. Anlægget er 
skredet lidt sammen, flagstangen konkurrerer med træerne om 
pladsen og det kniber med at få slået græsset i den del af anlægget, 
som skoven endnu ikke har overtaget.
Bylauget forsøger stadig at holde traditionerne i hævd. Græsset 

AF HENRIK MOHR

Brydeshøj
- Martoftes udendørs forsamlingshus

Den lille markvej op til Brydeshøj gør ikke meget 
væsen af sig og ser ud til at ende i en lille skov uden 
nogen særlig betydning - men det er helt forkert. For 
enden af vejen ligger nemlig et vigtigt stykke lokal-
historie. Hunden på billedet er skribentens gamle og 
lettere senildemente tæve, Molly. Foto: Henrik Mohr

Den lokale skytteforening i Martofte fik et godt skydeanlæg 
på Brydeshøj, men under besættelsen forbød tyskerne denne 
uautoriserede form for våbenbrug. Derfor gik de lokale skyde-
brødre over til en mere klassisk form for våben - bue og pil. På 
billedet ses Anders Jensen, Martofte og Peder Larsen Pedersen, 
Stengården Martofte. Foto udlånt af Stubberup Lokalarkiv

Gymnastikopvisning på Brydeshøj sidst i 
1920'erne. Foto udlånt af Stubberup Lokalarkiv

Hindsholm NYT
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bliver slået med le, som traditionen byder. Men hvem kan svinge 
en le nu om stunder? Ikke mange.
- Jeg har hørt, at der tidligere kunne stå 16 stakke efter græsslå-
ningen - i dag har vi svært nok med at rejse én stak. For der er jo 
ikke mange, der kan slå med le. Sidste gang var vi fire til at slå, 
men vi er jo efterhånden kommet op i årene. De unge medlem-
mer af bylauget er flinke til at vende græsset til luftning. Men vi 
holder fast i traditionen - også den med at spise og skylle ned ef-
ter slåningen. Vi er også en lille flok, der holder fast i traditionen 
med at tænde bål på Brydeshøj til Sankt Hans - det er altid rigtigt 
hyggeligt. Ikke mindst fordi vi ikke kan gå hjem, før de sidste glø-
der er gået ud. Det gør jo festen en del længere, siger Ove Jensen.
Jeg sjosker efter ham hen til bilen - sådan lidt andægtig efter mø-
det med en lokal kulturinstitution, som - måske - synger på sidste 
vers. Tidligere generationers værk.
Det er først på vejen væk, at jeg ser en lille informationstavle - så-
dan lidt skjult under grene og krat - som fortæller om Brydeshøj, 
og at der er offentlig adgang for os alle.
Hvis man interesserer sig for lokalhistorie, er stedet helt sikkert 
et besøg værd.

Martofte Bylaug var tilbage i tiden den 
besluttende myndighed i landsbyen, sådan 
som tilfældet var i alle andre landsbyer. 
Med tiden mistede bylaugene deres be-
tydning og blev overtaget af stadig større 
kommuner. Og de gamle bystævner er 
med tiden blevet nedlagt de fleste steder.
Men i Martofte har man i årevis holdt fast 
i bylauget, bystævnet og den årlige begi-
venhed: Valget af den nye oldermand og 
en efterfølgende spisning. Samt naturlig-
vis vedligeholdelsen af Brydeshøj.

Bystævnet - altså det sted, hvor byens gårdejere samledes i rund-
kreds og traf beslutning om dette og hint - ligger i dag på hjørnet 
af Fynshovedvej og Bystævnevej. Og her har det stort set ligget 
siden 1779.

Uden om bytræet er placeret 14 stævnesten - én for hver gårdejer 
i byen. Sten nummer fire har i alle disse år tilhørt ejeren af Øster-
gård på Søvej - siden 1960 repræsenteret ved gårdejer Ove Jensen.
- Min slægt har siddet på den der sten nummer fire i alle disse 
mange år - det er jeg nok lidt stolt af, siger Ove Jensen.
Bystævnet mistede med årene sin betydning og måtte på et tids-
punkt flyttes for at skabe plads til trafikken på Fynshovedvej. 
Men besættelsen fik befolkningen til at rykke tættere sammen, 
og i 1943 blev bystævnet retableret.
Til trods for udviklingen med større gårde og dermed færre 
gårdejere, kan Martofte Bylaug glæde sig over, at alle stenene er 
besat under det årlige bylaug.
- Stenene tilhører beboerne på den pågældende matrikler - uanset 
om de er ejere eller lejere. Så vi har den glæde, at unge menne-
sker melder sig til bystævnet, så alle stenene er besatte, siger Ove 
Jensen.

HINDSHOLMS HEMMELIGHEDER

Hindsholm er ikke bare rig på smuk natur - den er også rig 
på kulturhistorie. For eksempel har Hindsholm mindst tre 
offentlige anlæg, hvor man i tiden fra 1920'erne samledes 
om sankthansbål, gymnastikopvisninger og andre lokale 
kulturelle arrangementer.
I denne udgave af Hindsholmmagasinet besøger vi Bry-
deshøj ved Martofte. I de kommende udgaver besøger re-
daktionen de to lignende anlæg i Mesinge og Dalby.
Hvis du, kære læser, har supplerende oplysninger til artik-
lerne, er du velkommen til at skrive til magasinets redak-
tion v/Steen Hjorth, på mailadressen hindsholmmagasi-
net@gmail.com 

Hindsholm NYT

Gårdejer Ove Jensen er en af de få medlemmer af 
bylauget, der stadig mestrer kunsten at slå græsset 
på Brydeshøj med le, sådan som traditionen byder. 
Foto: Henrik Mohr

Da Brydeshøj blev anlagt i 1925, var der frit ud-
syn fra anlægget ud over Martofte og omegn. I dag 
har skoven taget over, men bylauget holder stadig 
de vitale dele af anlægget fri for gevækster - i bag-
grunden ses den store af de to opvisningsplæner. 
Foto: Henrik Mohr

Det krævede hårdt arbejde og snilde at retablere grav-
højen, der var gået til efter mange års grusgraveri på 
Brydeshøj. Her ses en dreven kusk gelejde hest og vogn 
ned fra højen - når det var allermest stejlt blev man 
nødt til at binde baghjulene for at sikre hest og vogn 
og kusk. Foto udlånt af Stubberup Lokalarkiv

Bystævnet lever og har det godt
AF HENRIK MOHR
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GYMNASTIKFORENINGEN HINDSHOLMS
PROGRAM FOR SÆSON 2022/2023

Mandag, Mesinge, 16.30-17.30, Start uge 37
Tumlastik ca. 9 mdr -3 år
Louise Kottal og Mie Thygesen

Tirsdag, Gym-salen, Toften, Munkebo, 
19.00-20.30. 
Herreholdet i Munkebo, Anker Mortensen

Tirsdag,Hal i Munkebo Idrætscenter, 16.30 - 17.30. 
Familieholdet, Melanie Frandsen og Mette Worm-
strup

Torsdag, Hindsholmhallen. 16.15 -17.30, 
Start uge 37. Små mix-spring 0-2. klasse.  
Hanne K, Hanne O,Stine O, Laura A, Karoline 
H, Caroline B, Kaya og Mille.

Mandag, Hindsholmhallen, 16.30 - 17.15, 
Start uge 37. Minifræs, 3-6 år
Stine, Emily, Anna, Mille P, Kaya.

Onsdag, Hindsholmskolen, gl. gym.sal, 
17.00-18.00, Start uge 37
Motionsdamer, Ulla Markvardsen 65391217

Tirsdag, Mesinge, 16.30-17.30 Start d. 13/9 =12 
gange eller Start d. 25/10 = 7gange 
Mix Yoga voksne, Randi

Torsdag, Hindsholmhallen 17.30-19.00, 
Start uge 37. Store mix-spring 3.-6. kl. Jørgen, 
Hanne K, Lasse, Julie O, Morten og Emily.

Mandag, Mesinge, 17.30-18.30, Start uge 39
Damer, Lone Terp

Onsdag, Hallen Munkebo Idrætscenter, 
17.00-18.00
Tøserne og Gutterne, Ida, Lene, Rikke, Agnes 
og Trine

Tirsdag, Mesinge, 18.30-19.30, Start uge 37
Tirsdagsdamer, Marianne Kristensen

Torsdag Multisalen Munkebo skole
16.45-18.15, Start uge 37 
Zumba Gold, Anja Jakobsen

Torsdag, Mesinge, 19-20.30, Start uge 39
Herreholdet, Birgitte Boesen og Hanne Klokker

Søndag, Mesinge Gymnastiksal, 30. okt. og 6. nov. 
kl. 13- 16.30
Lancier, gratis med tilmelding
Ulla Mohr, 23 45 49 32 el. mail

Brug kvalitetstid med dit barn/barnebarn, mens I udforsker leg og udfolder jer fysisk sammen 
med andre børn. Der tilbydes gymnastik for de mindste med leg på redskaber, sang og musik. 
Der vil være stimulering af både den motoriske udvikling og sanseindtryk. 

På herreholdet laver vi gymnastik, der er tilpasset voksne mænd i alle aldre. Det er målet at 
få styrket musklerne og øget smidigheden. Hver træningsaften er tilrettelagt, så hele kroppen 
bliver rørt. Herreholdet er også for dig som aldrig har dyrket gymnastik før.

Vel mødt til en hyggetime fyldt med sang, bevægelse og leg på redskaber. På familieholdet har 
vi fokus på barnets motoriske udvikling, samtidig med at skabe rum for hygge og kvalitetstid. 
Timerne består af sanglege med fagter, bevægelse til musik og en alsidig redskabsbane som vil 
udfordre barnets motorik og bidrage til udvikling og læring.

Der tilbydes et redskabsmiljø, som stimulerer de motoriske sanser. Der laves små lege, som 
fremmer forståelsen for fællesbeskeder. Det er stedet, hvor der skabes bekendtskaber, og hvor 
der er plads til fuld fart, sjov og udvikling af motorikken.

Vi arbejder mange af kroppens muskler igennem i eget tempo – samt får en god snak.

På små mix-spring vil der være en masse motorisk træning. Børnene får styrket både deres 
balance og kropsstyrke og grundspring. Udover mange spring, vil der være en masse sjov og 
leg :)

Mix-Yoga er for mænd og kvinder. Gennem balancetræning, åndedræt og blide stræk, øges 
smidigheden og tilgangen til stærkere velvære. Medbring gerne måtte, tæppe, varme sokker 
og en vanddunk.300 kr. for 7 gange og 400 kr. for 12 gange.

Store mixspring for holdet for alle, som er vilde med gymnastik. Vi lægger vægt på at have det 
sjovt samt på individuel udvikling.

Gymnastikken vil hovedsageligt tage udgangspunkt i Gotvedbevægelse- små rytmiske sekven-
ser- afspænding. Det vil være en god blanding af alt det gode: Rolig opvarmning, pulsen op, 
koordinering af forskellige øvelser, sving, styrke, udspænding og afspænding. Alt til musik- alt 
godt til krop og sind.

Holdet for alle seje piger og drenge i alderen 4-7 år. (til og med 0. klasse) Vi skal hoppe og 
springe på redskaber, udfordre os selv motorisk, tumle og bruge vores sanser. Vi skal høre en 
masse god musik og lege de sjoveste lege. Alle kan være med, så tag bare din ven eller veninde 
med. Vi glæder os til at se jer.

Vi arbejder mange af kroppens muskler igennem.

Kom og vær med på Zumba-bølgen. Et Zumba- hold, hvor vi danser os i form uden at serierne 
indeholder hop eller løb. Vi træner 1 time zumba, hvor vi til skøn musik får forbedret både 
kondition og styrke.Efter en times zumba er der mulighed for lidt styrke. Alle kan være med 
på holdet, uanset alder..

Vi laver en grundig opvarmning af alle muskelgrupper. Styrke og udstrækning.

Lidt kongelig har man da lov til at være.Har du lyst til at lære eller få genopfrisket selskabs-
dansen lancier, er du velkommen til at tilmelde dig alene eller sammen med en partner. To af 
samme køn kan også sagtens danse sammen. Vi skal være 8 eller 16 personer, således at vi kan 
danne enten en eller to kvadriller. Begge søndage mødes vi kl. 13 - husk læskedrik. Efter en 
halvanden times tid holder vi en lille pause, hvor vi nyder vores medbragte kaffe og kage eller 
andet. Herefter fortsætter vi så længe, vi har lyst, men slutter senest kl. 16.30. Kom frisk! Det 
bliver både sjovt og hyggeligt.

Yderligere information og TILMELDING findes på vores hjemmeside: www. hindsholmgf.com
Vi kan altid bruge en ekstra hånd enten som ”gymnastikforeningens venner” eller som hjælpetræner/træner. Vi glæder os til at se dig i kommende sæson.

Nyt fra foreningerne
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TRÆNINGSTIDER I HINDSHOLM HÅNDBOLD FORENING
Håndboldsæsonen 2022/2023 starter den 23/8-22 for ung-
domsholdene og den 23/9-22 for Trille Trolle. 

I ÅR SER TRÆNINGSTIDERNE SÅLEDES UD:
U5/U6 (Trille Trolle) 16.00 - 16.45
U9/U10 16.00 - 17.30
U7/U8 16.45 - 18.15
U11 17.30 - 19.00
U15 19.00 - 20.00

VI MANGLER TRÆNERE
Går du med en træner i maven og har lyst til at 
være en del af en helt fantastisk forening - så er det 
lige dig, vi går og mangler! Vi mangler trænere i vores dejlige 
klub og al hjælp tages imod med åbne arme. Det er ikke et 
krav, at have erfaring med at være træner, du er velkommen 
lige som du er. 
Kunne det være noget for dig? Så kom forbi hallen eller kon-
takt formand Rikke Thygesen på tlf. 22 29 15 83. Vi glæder 
os til at se dig!

Nyt fra foreningerne

Når der er udlagt lyslederkabler til bredbånd i det nordlige Hin-
dsholm, er Martofte blevet sprunget over. Der er hurtig bred-
båndsinstallation omkring Brockdorff, på Langø og i Hersnap. 
Der har af flere omgange været gjort forsøg på at samle nok 
interesserede til at få Martofte med.

Staten har i en årrække givet et årligt tilskud på 100 millioner 
kroner til fordeling over hele Danmark.
Der var fra Statens side opsat nogle retningslinjer for, hvad man 
skulle opfylde for at kunne søge tilskud, blandt andet hvor hur-
tig internethastighed, man havde adgang til i området. Martofte 
Antenneforening tilbød en hurtigere internethastighed end det-
te, og det betød, at vi ikke tidligere har kunnet søge statstilskud.
Staten har i år ændret på de krav, de stiller, for at vi kan søge 
tilskud, og de har samtidig sænket egenbetalingen. Det giver os 
en mulighed for at søge tilskuddet i år.
Martofte Antenneforening har i samarbejde med Stubberup Be-
boerforening besluttet at samle opbakning til en ansøgning om 
statstilskud.

Der blev indkaldt til et orienteringsmøde i Holmens Hus den 
05/07, hvor vi havde inviteret Torben Larsen og Jørgen Skov 
Rasmussen fra NEF, som har lavet mange tilsvarende projek-
ter med statstilskud, til at give en grundig orientering om det 
kommende projekt og de muligheder, vi har for at søge tilskud.
Der var over 40 til mødet og stor tilslutning til at være med i 
projektet.
For at vi i antenneforeningen ikke skal være en konkurrent til 
at få hurtigere internet i byen, nedlægger vi Martofte Antenne-
forening, når og hvis vi bliver godkendt og får statstilskud.  De, 
der nu får TV eller internet fra foreningen, skal tilslutte sig til 
det nye eller finde andre alternativer.

Egenbetalingen for at være med er i år 2.000 Kr. - resten betaler 
Staten. Det er en fantastisk mulighed for at få hurtigt bredbånd 

i Martofte - måske den eneste. NEF oplyser, at en projektinstal-
lation som dette nemt løber op i 25 - 30.000 kr. pr. husstand, 
så det er en stor andel, Staten skal betale for at hjælpe os til 
hurtigere internet i området.

Staten sætter 6 kriterier for en pointgivning, som staten bruger 
til at udvælge, hvem der skal have tilskud. Af de 6 kriterier er 
der 3, der har betydning for os. 
1)  Hvor mange ejendomme er der med i projektet?
2)  Er alle med, og hvor stor afstand er der mellem dem, der 

ikke er med?
3)  Betaler vi i gennemsnit mere ind end de krævede 2,000 kr. 

per husstand.
 
I Martofte og Egensø er der 86 mulige ejendomme, som kan 
være med, så vi har et forholdsvist stort projekt. Ud af de 86 
ejendomme er der nogle huse, som ikke er beboelige - der skal vi 
have kontakt til ejerne og få dem til at underskrive en erklæring 
om, at huset ikke er beboeligt. Det skal vi gøre for, at de ikke 
tæller negativt i tilslutningsprocenten.  Det har der heldigvis 
været stor opbakning til - der er god mulighed for, at vi når op 
på 85 – 90% tilslutning inden for området.

Det 3. punkt er den gennemsnitlige indbetaling. For at hæve 
den, har vi valgt at indbetale 1.000 kr. ekstra for alle de, der er 
medlem af antenneforeningen, i alt ca. 35.000 støttekroner til 
projektet.
Vi ønsker at opfordre de sidste, som ikke har tilmeldt sig endnu, 
til at overveje at gøre det. Det er en billig måde at få fremtids-
sikret sin ejendom på, og man støtter de øvrige i byen, som har 
tilmeldt sig.

Vi kan jo kun håbe, at vi får opbakning nok, så vi kan blive 
udvalgt til at få statstilskud. Der er mulighed for at søge igen 
næste år.

Bredbånd i Martofte?
AF NIELS ERIK ILSKOV, MARTOFTE ANTENNEFORENING
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EN HILSEN FRA SØREN-HERLUF
af Søren-Herluf Mohr Sørensen, 
tidligere sognepræst i Dalby/Stubberup.

Pludselig gik alt meget hur-
tigt, og nu her efter nogle 
måneder, er der fortsat man-
ge, jeg ikke nåede at hilse 
på og takke for den tid, jeg 
fik som sognepræst i Dal-
by-Stubberup sogne. Der er 
sket rigtig meget i de år, de to 
menighedsråd i hhv. Dalby 
og Stubberup gik sammen i 

et fællesråd, satte kursen med et kyndigt menighedsråd, et 
godt formandskab og udbyggede i det væsentlige samar-
bejdet med Mesinge-Viby og Kerteminde-Drigstrup me-
nighedsråd og medarbejdere. 
Tak for drøftelserne, debatterne, møderne og samarbejdet.
Tak for min gang også i de øvrige kirker i samarbejdet til 
gudstjenester og samvær i sorg og glæde. 
Tak for samarbejdet med Dalby lokalråd, Martofte bebo-
erforeningen og Hindsholm Ældreklub og mange flere.
Tak for samarbejdet med det skønneste personale, man 
kan tænke sig, der altid beredvilligt gav en hånd med, når 
præsten igen havde fundet på et pudsigt indfald.
Kirken er jo ikke noget uden alle jer, der bruger den til 
hverdag og fest, når hverdagen synes grå og trist eller til 
livets højtider. 
Tak for alle de gange, hvor I har lukket op og delt det 
glædelige og det tunge med mig, for alle samtalerne om 
dåben, ægteskab, tabet og døden. 
Ikke mindst tak til alle de unge mennesker og Hinds-
holmskolen for at lade mig være en del af jeres hverdag og 
arbejdsdag, for alle jeres tanker og for at være med på alle 
de skøre indfald og festlige ture ud i landet. 
Tak til min kollega Rikke, for samarbejdet, fortrolighed, 
opmærksomhed og tålmodighed.
Vi vil altid se tilbage på tiden som henholdsvis sognepræst 
og præstefamilie i Dalby-Stubberup med taknemmelig-
hed.
 Søren-Herluf samt de 
 varmeste hilsner fra Tina, Jonathan og Andreas.

Nyt fra foreningerne

HINDSHOLM SKYTTEFORENING 
Hvis Corona-situationen tillader det, starter Hindsholm 
Skytteforening 15 m. salonskydning med riffel og pistol 
tirsdag den 27. september kl. 19.30. Skydning er for både 
børn og voksne - alle er velkomne. Kom og prøv at skyde. 
Skydebanen ligger ved siden af Hindsholmhallen. Har du 
spørgsmål, kan du ringe på 2190 2711. 
 Vi ses! – Hindsholm Skytteforening

FRA STUBBERUP SOGNS 
LOKALARKIV
Kommende arrangementer i Holmens Hus

TORSDAG D. 15/9 KL. 19.00 
Jan Hein og Jesper Olsen holder 
foredrag om deres detektorfund i 
Stubberup Sogn og det øvrige Hin-
dsholm. 
Arrangeret af Hindsholm Egnsmuse-
um og Stubberup sogns Lokalarkiv. 
Pris for foredrag, kaffe og kage er 50 
kr. Max antal 85 personer. Tilmel-
ding til Else M. Jensen på tlf. 2860 
3735 eller mail til stubberuplokalar-
kiv@msn.com.   

TORSDAG D. 27/10 KL. 19.00 
Poul Michaelsen fra Kastelsgården fortæller om familie-
medlemmer, der var blandt de første danskere i Clay Tow-
nchip, Shelby County, Iowa i 1868. 
Pris for foredrag, kaffe og kage er 50 kr . 
Tilmelding til Else M. Jensen på tlf. 2860 3735 eller mail 
til  stubberuplokalarkiv@msn.com.

VINTERBADNING VED 
BØGEBJERG  STRAND
Tirsdag, torsdag, lørdage og søndage 
Kl. 8 ved badebroen ud for Bjørnegårdsvej.
Nærmere info tlf. 51921260 eller mød blot 
op!
Se også Facebook: Bøgebjergs Vinterbadere.

STUBBERUP SOGNS 
LOKALARKIV 
Vi holder til i Holmens Hus, Fynshovedvej 486, og holder 
åbent alle tirsdage fra 10.30 – 11.30, og første tirsdag i må-
neden fra kl. 19.30 – 21.00, samt efter aftale med Else M. 
Jensen på tlf. 2860 3735/stubberuplokalarkiv@msn.com
I den forløbne periode er der lagt endnu flere af Charles 
Nielsens (grundlægger af Hindsholm Egnsmuseum) map-
per i Arkibas. Så nu kan det meste af C. N.’s billedmateriale/
tekster fra Hindsholm ses på: Arkiv.dk
Arkivet modtager stadig materiale, der har relations til sog-
net. Senest har vi fået en tegning, udført af Gerda Andrea og 
et maleri af Kjeld Heltoft. 
En af vores frivillige er desværre flyttet til Sjælland, så vi har 
en ”ledig stilling”. Så kom på besøg, hvis du har lyst til at 
være med til at bevare det historiske materiale.
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HINDSHOLMKORET 
SØGER NYE MEDLEMMER

Corona har taget livet af Morgenfruerne, men ud af asken 
steg Hindsholmkoret. 
Hindsholmkoret er et lille kor, som ledes af Christine 
Eklund, der styrer løjerne med stor musikalitet og hu-
mor. Koraftenerne er præget af et stort engagement, høj 
arbejdsmoral og masser af latter. 
Koret og Christine har på trods af corona–afbræk og vi-
gende medlemstal opnået sin egen lyd. Repertoiret rækker 
fra danske sange til moderne pop og rock, og der er åben-
hed for nye input. Koret stiler mod at deltage i 1 – 2 årlige 
arrangementer med publikum på.

Hvis du synes, at dette lyder spændende, og du holder af 
at synge, så kom til en gratis prøveaften eller 3 og se, om 
det er noget for dig. Kontakt da Kirsten Østergaard tlf. 
40745679 eller Anne Marie Ilskov tlf. 21626211.

Koret øver torsdag aften kl. 19-21 på Hindsholmskolen. 
Den nye sæson begynder torsdag d. 1. september 2022.

Nyt fra foreningerne

HINDSHOLM ÆLDREKLUB - PROGRAM EFTERÅR 2022 
Som vanligt holder Hindsholm Ældreklub sine arrangementer i Dalby Forsamlingshus den anden torsdag i måneden kl. 
14.30 - ca. 16.30. Vi ses !

PRÆSTELIV I MALAGA
Torsdag den 8. september kl. 14.30
Annalise Bager, der i vinterhalvåret fungerer som seniorpræst ved den Danske Kirke øst for Malaga, 
viser billeder og fortæller sammen med sin mand, Jacques Borggild, om livet som dansk præstepar i 
Spanien.
Annalise Bager vikarierer p.t. som sognepræst ved Dalby og Stubberup kirker, indtil kursen til efter-
året atter sættes mod Spanien.

KERTEMINDE OG HAVET
Torsdag den 13. oktober kl. 14.30
Museumsinspektør ved Østfyns Museer, Kurt Risskov Sørensen, fortæller om havets betydning for 
Kerteminde-egnen. 700 års historie med det maritime i fokus.

CHENINI-OASEN - MELLEM MIDDELHAV OG SAHARA
Torsdag den 10. november kl. 14.30
Siden 1995 er tidligere lektor Hanne Sindberg, Odense, adskillige gange vendt tilbage til 
den lille Chenini-oase i det sydlige Tunesien. 
Hanne Sindberg viser billeder fra oasen og ørkenen - og fortæller om det særlige indblik, hun gennem 
årene har fået i den arabiske kultur.

JULEFROKOST
Torsdag den 8. december kl. 11.30
Vi ønsker hinanden glædelig jul ved en lille julefrokost. Vi mødes til lidt underholdning og en let juleanretning.

Arbejdsgruppen: Anette Bergholdt, Hans Peder Poulsen, Kay Petersen (Dalby-Stubberup Menighedsråd), 
Ulla Mohr (Dalby Lokalråd)

         𝕴𝕴 𝕯𝕯𝖆𝖆𝖑𝖑𝖇𝖇𝖞𝖞     
𝖋𝖋𝖔𝖔𝖗𝖗𝖘𝖘𝖆𝖆𝖒𝖒𝖑𝖑𝖎𝖎𝖓𝖓𝖌𝖌𝖘𝖘𝖍𝖍𝖚𝖚𝖘𝖘 

𝕯𝕯𝖊𝖊𝖓𝖓 29. 𝖔𝖔𝖐𝖐𝖙𝖙𝖔𝖔𝖇𝖇𝖊𝖊𝖗𝖗 2022 kl. 17:30  
 

TTyyrroolleerrmmuussiikk    
 

MMeennuu  

Wienerschnitzel med gemuse  
 

DDeesssseerrtt – Surprise 
 

PPrriiss  

285 kr. 
 
 

𝕿𝕿𝖎𝖎𝖑𝖑𝖒𝖒𝖊𝖊𝖑𝖑𝖉𝖉𝖎𝖎𝖓𝖓𝖌𝖌 
Til Anette  Mobil 60241374  Senest 19/10 
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Her kan du se en samlet oversigt over noget af det, der sker på 
Hindsholm i perioden september, oktober og november.
I den trykte kalender finder du kun få – men vigtige - oplys-

ninger om arrangementerne. Hvis du vil vide mere, må du 
kigge efter, om der er en omtale i Magasinet – eller gå ind på 
www.hindsholmkalenderen.dk.

SEPTEMBER
TORSDAG, 1. SEPTEMBER

09:30  Morgensang i Dalby kirke
14.00  Syssel Holmens hus
19.00  Billard Holmens hus

LØRDAG, 3. SEPTEMBER

09:15  Gudstjeneste i Viby kirke v. RAN
09:30  Mænd. morgenmad i Viby sognegård
10:00  H-Dag/Høst- & Håndværksmarked

SØNDAG, 4. SEPTEMBER

09:00  Gudstj. i Stubberup kirke v. RAN
10:30  Gudstjeneste i Mesinge kirke v. RAN

TIRSDAG, 6. SEPTEMBER

10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
15.00  Tirscafe i Viby sognegård

TORSDAG, 8. SEPTEMBER

10:00  Åbent Hus Mesinge Lokalhist. Arkiv
14.00  Syssel Holmens hus
19.00  Billard Holmens hus

SØNDAG, 11. SEPTEMBER

09:00  Gudstjeneste i Viby kirke v. AB
10:30  Gudstjeneste i Dalby kirke v. AB

TIRSDAG, 13. SEPTEMBER

10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.

TORSDAG, 15. SEPTEMBER

14.00  Syssel Holmens hus
19.00  Billard Holmens hus
19.00  Foredrag om fund på Hindsholm.

SØNDAG, 18. SEPTEMBER

10:30  Gudstjeneste i Mesinge kirke v. AB
19.00  Gudstjeneste i Dalby kirke v.

TIRSDAG, 20. SEPTEMBER

10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.

TORSDAG, 22. SEPTEMBER

14.00  Syssel Holmens hus
19.00  Billard Holmens hus

SØNDAG, 25. SEPTEMBER

10:30  Gudstjeneste i Viby kirke v. RAN
14.00  Banko Holmens Hus
14.00  Gudstj. i Stubberup kirke v. AB/RAN

TIRSDAG, 27. SEPTEMBER

10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
18.00  Mesinge Lokalråd - Fællesspisning
19.00  foredrag med Poul Michaelsen

TORSDAG, 29. SEPTEMBER

14.00  Syssel Holmens hus
19.00  Billard Holmens hus

OKTOBER
LØRDAG, 1. OKTOBER

09:30  Mænd. morgenmad i Viby sognegård
18.00  Høstfest i Viby Fors  lingshus

SØNDAG, 2. OKTOBER

10:30  Gudstj. i Dalby kirke v. AB+kor
19.00  Gudstjeneste i Viby kirke v. AB

TIRSDAG, 4. OKTOBER

10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
15.00  Tirscafe i Viby sognegård

ONSDAG, 5. OKTOBER

17.00  Gudstj. i Mesinge kirke v. AB - RAN

TORSDAG, 6. OKTOBER

09:30  Morgensang i Dalby kirke
14.00  Syssel Holmens hus
19.00  Billard Holmens hus

SØNDAG, 9. OKTOBER

09:00  Gudstjeneste i Mesinge kirke v. RAN
10:30  Gudstj. i Stubberup kirke v. RAN

TIRSDAG, 11. OKTOBER

10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.

TORSDAG, 13. OKTOBER

10:00  Åbent Hus Mesinge Lokalhist. Arkiv
14.00  Syssel Holmens hus
19.00  Billard Holmens hus

SØNDAG, 16. OKTOBER

09:00  Gudstjeneste i Dalby kirke v. AB
10:30  Gudstjeneste i Viby kirke v. AB
14.00  Banko Holmens Hus

TIRSDAG, 18. OKTOBER

10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.

TORSDAG, 20. OKTOBER

14.00  Syssel Holmens hus
19.00  Billard Holmens hus

SØNDAG, 23. OKTOBER

09:00  Gudstj. i Stubberup kirke v. RAN
10:30  Gudstjeneste i Mesinge kirke v. RAN

TIRSDAG, 25. OKTOBER

10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.

TORSDAG, 27. OKTOBER

14.00  Syssel Holmens hus
19.00  Billard Holmens hus
19.00  Foredrag ved Poul Michelsen

LØRDAG, 29. OKTOBER

10:00  Halloween I Viby Mølle

SØNDAG, 30. OKTOBER

14.00  Alsang i Viby kirke v. BNR, LWJ

NOVEMBER
TIRSDAG, 1. NOVEMBER

10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
15.00  Tirscafe i Viby sognegård
19.30  Mesinge Lokalråd - Bestyrelsesmøde

TORSDAG, 3. NOVEMBER

09:30  Morgensang i Dalby kirke
14.00  Syssel Holmens hus
19.00  Billard Holmens hus

LØRDAG, 5. NOVEMBER

09:30  Mænd. morgenmad i Viby sognegård

SØNDAG, 6. NOVEMBER

11:00  Gudstj. i Stubberup kirke v. RAN
14.00  Gudstjeneste i Dalby kirke v.RAN
16.00  Gudstjeneste i Mesinge kirke v. RAN

TIRSDAG, 8. NOVEMBER

10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.

ONSDAG, 9. NOVEMBER

19.30  Koncert med H-koret i Mesinge kirke

TORSDAG, 10. NOVEMBER

10:00  Åbent Hus Mesinge Lokalhist. Arkiv
14.00  Syssel Holmens hus
19.00  Billard Holmens hus

LØRDAG, 12. NOVEMBER

10:00  Arkivernes dag
10:00  Arkivernes dag
10:00  Holmens Arkiv

SØNDAG, 13. NOVEMBER

11:00  Gudstjeneste i Viby kirke v. RAN
14.00  Banko Holmens Hus
16.00  Gudstj. i Stubberup kirke v. RAN

TIRSDAG, 15. NOVEMBER

10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.
18.00  Mesinge Lokalråd - Fællesspisning

TORSDAG, 17. NOVEMBER

14.00  Syssel Holmens hus
19.00  Billard Holmens hus

FREDAG, 18. NOVEMBER

17.00  Juletræstænding Holmens Hus

SØNDAG, 20. NOVEMBER

09:30  Gudstjeneste i Mesinge kirke v. RAN
11:00  Gudstjeneste i Dalby kirke v. RAN

TIRSDAG, 22. NOVEMBER

10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.

TORSDAG, 24. NOVEMBER

14.00  Syssel Holmens hus
19.00  Billard Holmens hus

SØNDAG, 27. NOVEMBER

11:00  Gudstj. i Stubberup kirke v. RAN
17.00  Voksenkor i Mesinge kirke
19.00  Gudstjeneste i Viby kirke v. RAN
16.00 Mesinge Lokalråd - Juletræstænding

TIRSDAG, 29. NOVEMBER

10:30  Arkivet, Holmens Hus holder åbent.

ONSDAG, 30. NOVEMBER

18.00  Fællesspisning i Viby Forsmlingshus

Aktivitetskalender

Det sker på Hindsholm
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Anlægsarbejder m.m.

Kulle’s v/ Martin Kuhlmann kulle1985@gmail.com
Midskovvej 191, Mesinge tlf. 51 36 43 57

Antenneforening

Martofte Antenneforening martofteantenneforening.dk
Fynshovedvej 554, Martofte tlf. 40 14 52 19

Autoværksted

Orla Madsen orlamadsendk@hotmail.com
Fynshovedvej 474, Martofte tlf. 23 71 55 79

Camping

Fynshoved Camping www.fynshovedcamping.dk
Fynshovedvej 748, Martofte tlf. 65 34 10 14

Forsamlingshuse

Mesinge Forsamlingshus www.mesingeforsamlingshus.dk
Fynshovedvej 162, Mesinge tlf. 65 34 12 01, efter kl. 16

Galleri

Galleri Solvognen www.solvognen.dk
Langøvej 533, Martofte tlf. 65 91 91 65

Genbrug og Antik 

Sommerfuglen Din Krambutik Find os på Facebook
Dalby Bygade 60, Dalby tlf. 30 69 78 88

Vintage – Dét ska’ vi da ha’ signgro1@outlook.dk
Fynshovedvej 290, Dalby tlf. 30 20 70 48

Gårdbutik

Kuhlmann lejfkuhlmann@gmail.com
Mesinge Bygade 44, Mesinge tlf. 28 73 18 80

Svalehøj Highland Cattle www.facebook.com/Svalehoj
Midskovvej 40, Mesinge tlf. 26 90 65 34

Sybergkvæg www.sybergkvaeg.dk
Tårup Bygade 34, Mesinge tlf. 27 29 00 77

Hytter

FDF Højbjerg www.fdfhoejbjerglejren.dk
Langøvej 272, Martofte tlf. 23 62 45 99

Juletræer 

Torben Bebe tbe@mail.dk
Sdr. Skovgyde 55, Mesinge tlf. 20 23 25 22

Keramik

Helle Fabricius www.h-fabricius.dk
Fynshovedvej 372, Dalby tlf. 30 55 54 44

Konservator

Morten Boesen www.zoo-konservator.dk
Fynshovedvej 476, Martofte tlf. 23 43 56 64

Kreaturhandel

Peter Gommesen peterbisgaard@live.dk
Tårup Bygade 34, Mesinge tlf. 25 13 19 71

Pluk Selv

Rosengården gr.rosengaarden.mesinge@gmail.com
Fynshovedvej 225, Mesinge tlf. 23 43 36 42

Privat pasningsordning

Holmens Private Pasningsordning charasmussen@mail.dk
Langøvej 25, Martofte tlf. 51 19 91 25

Restaurant

Cafe Kirkeladen www.cafekirkeladen.dk
Mesinge Bygade 57,  Mesinge tlf. 60 15 50 58

Sadelmager

Sadelmager Kathrine Bøg Holm www.sadelmagerfyn.dk
Hersnap Bygade 10, Dalby tlf. 51 74 75 12

Tømrer

Mesinge Tøm’ren www.mesinge-tømren.dk
Vestermaegyden 2, Mesinge tlf. 20 46 08 75

Vandværk

Mesinge Vandværk www.mesingevand.dk
Mesinge Bygade 24, Mesinge VAGT tlf.: 21 24 51 50

Vognmand

Bent Vasser ApS www.vasser.dk
Fynshovedvej 226, Mesinge tlf. 65 34 15 19

VVS

VVSEkspressen www.vvsekspressen.dk
Fynshovedvej 292, Dalby tlf. 51 36 36 66

MANGLER DIN STØTTEANNONCE?
Kontakt os på hindsholmmagasinet@gmail.com eller ring 
til Steen Hjorth, tlf. 21 43 07 26.
Støt det lokale – med en annonce i  Hindsholm-Magasinet!

STØT DE LOKALE – De støtter Hindsholm-magasinet
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Mesinge Autoværksted 
Mesinge Bygade 8 · 5370 Mesinge · Tlf. 6534 1130
www.automester-mesinge.dk

Bedre kørende

Madsen's Maskinstation
Lille Salbyvej 96 • 5370 Mesinge

20 23 31 95
www.maskinmadsen.dk

Fynshovedvej 310 C - 5380 Dalby
www.claus-el.dk

• 

2 

Elpunkt. FY;!.E�� 
Tlf. 7020 1435 

www.Elpunkt-Fyn.dk 

Kertemlnde · Me•inge • Munkebo . R\lnkeb\l 

  Langegade 27           Fynshovedvej 208

Kerteminde             Mesinge

www.tropica-fyn.dk

DalByg@hotmail.com    Liftudlejning    CVR 25520823

Martofte 
forsamlingshus
Her holder du din privat fest 

Tlf. 40 21 85 54

Døgnvagt

24 25 90 19 - glasklar.dk

MG Malerfirmaet 
Michael Gommesen Tlf. 51211142

Søvej 103, 5390 Martofte, tlf. 20 22 40 04

Lille Salbyvej 54 • 5370 Mesinge • nybrofrugt.dk
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Åbningstider fra
1. september: 7-20

Nu lyser bøgens blade atter op,
mod efterårets høje, vilde himmel,
som da det første løv i træets top
fik vores forårshjerter til at svimle.

Kastanjen henter solens farve ned.
Dens blades ild er mild og gør os fromme.
Dens sagte guldglans lover evighed.
Når løvet dør, er livet ikke omme.

Ole Hyltoft 1984 (v. 1 og 6 af ”Nu lyser…”)
Hverringe vej. foto: Annelise Bruhn

Mesinge Bygade 54, 5370 Mesinge • Email: 0515205@minkobmand.dk

SYBERGKVÆG
Naturpleje · Dyrevelfærd · Kvalitetskød

Tårup Bygade 34 - Mesinge - Tlf. 2729 0077

Købdit kødi voresgårdbutik

www.cafekirkeladen.dk
For bordreservation
ring 6015 5058

SA
LT

IN
G

28141049

Fynshovedvej 685, 5390 Martofte
www.fynshovedgaardbutik.dk • tlf. 51 41 56 85


